PODPOŘILI JSME
MNOHO SPORTOVCŮ,
3 TÝMY, KOLEM 30TI
SPORTOVNÍCH AKCÍ

WE SUPPORTED
MANY SPORTSMEN,
3 CYCLING TEAMS,
ABOUT 30 SPORT EVENTS

Helena Erbenová
» reprezentantka ČR v XTERRA triatlonech
» 1.místo Mistrovství světa Zimní Triatlon 2012, 2013
1.místo Mistrovství světa Cross Triatlon 2013, 3. místo 2014
3. místo Mistrovství světa XTERRA Hawaii, 5. místo 2014
13 x vítězství ve Světovém poháru XTERRA
» Czech representative XTERRA
» 1st place World championship Winter triathlon
1st place World championship Cross Triathlon
3rd place World XTERRA championship Hawaii, 5th place in 2014
winner of 13 XTERRA worldcup races

Filip Dvořák a Jaroslav Radoň
» reprezentanti ČR - rychlostní kanoistika
» 26x mistři ČR, 1. místo mistrovství Evropy Chorvatsko,
4. místo MS Madarsko, 5. místo OH Londýn
» Czech representatives - Canoeing
» 26x winner of Czech championship, winner of Europe championship
4th place World championship, 5th place Olymp games in London

Martin Šimůnek
» mnohonásobný mistr ČR v cyklotrialu a biketrialu
» 3 tituly mistra světa v biketrialu
» multiple champion of Czech in biketrial and cyclotrial
» 3x World Champion in biketrial

Jan Venca Francke
» jeden z našich nejlepších XTERRA triatlonistů
» extrémní sporty (Yukon Artic 100 mills - 3.místo, ...)
» několikanásobný účastník XTERRA MS na Hawaii
» on of the best Czech xterra triathlonist
» extreme sports (Yukon Artic 100 mills - 3rd, ...)
» multiple participant of XTERRA World Championship Hawaii

INMOLD HELMETS

INMOLD HELMETS

VISOR - WINTER
black

» lightweight and very safe winter helmet with luxurious inner pads
» made double Inmold technology in matt colors
» option to supply three types of glasses tilting
» precise length adjustment strap under the chin
» locking by the clamping mechanism
» adjustable ventilation
Velikosti/sizes: S, M, L
Cena:
3.490 Kč / 132 € (vč. štítku black / orange)
3.990 Kč / 151 € (vč. štítku zrcadlového)
extra štítek black / orange 1.090 Kč / 40,90 €
extra štítek zrcadlový 1.590 Kč / 59,90 €

TOLTEC

orange
ID: 2598or

» technicky vyspělá cyklo přilba s promyšleným odvětráváním,
několikanásobným inmoldem z polykarbonátu s lehkosti pírka
» speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
» nastavitelná výška upínacího mechanismu!
» možnost provléknutí dlouhých vlasů (culík)
» pratelná vyjímatelná stélka z CoolStuﬀ materiálu

black
ID: 2594

tita
an
titan
ID: 2596

» technically advanced bicycle helmet with sophisticated
ventilation, multiple inmold layers from polycarbonate
as light as feather
» special GR-EPS polystyrene for your safety
» adjustable height of headlock fastening mechanism
» possible to wear hairstyle „ponytail“
» removable washable lining material CoolStuﬀ
orange
ID: 2595

Váha/weight: 190g (S/M), 220g (L/XL)
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 2.040 Kč / 75,90 €

green
ID: 2597

používejte ochranu Haven / use Haven protection

mirror

» lehká a velice bezpečná zimní přilba
ID: 2598mir
ID: 2598bl
s luxusními vnitřními vycpávkami
» vyrobena dvojitou inmold technologií v matných barvách
» možnost dodání se třemi typy výklopných brýlí
» přesné nastavení délky pásku pod bradou
» aretace pomocí upínacího mechanismu
» nastavitelné odvětrávání

NEXUS - WINTER
» hlubší inmoldová přilba vyznačující se nízkou váhou
a výborným usazením
» odnímatelné uši, vyjímatelná vnitřní stélka z umělé kožešiny,
klip na brýle
» pro rok 2016/2017 je tato přilba nově v matné barvě
» deeper inmold helmet characterized by low weight,
and excellent fitting
» removable ears, removable inner pad from furry
material, google clip
» for the year 2016/2017, this helmet is newly in mat colour
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 1.190 Kč / 44,90 €
black/grey
ID: 2671

black/green
ID: 2372

3T SHOT
» promyšlený aerodynamický závodní model pro časovku a triatlon
» maximální možnost nastavení míry odvětrávání X aerodynamiky
díky odnímatelným krytům – brýle, boční a horní panely
» inmold konstrukce s hlubokými větracími kanály
» speciálni GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
» tmavá barva přilby + bílá při odkrytování
» aerodynamic racing and triathlon model thoughtful to the last detail
» possible to adjust a rate between ventilation X aerodynamics
thanks to removable covers - glasses, side and top panels
» inmold design with deep ventilation channels
» GR-EPS polystyrene for your safety
» dark helmet color + white when uncovered
Váha/weight: 270/170g (S/M), 290/190g (L/XL)
... s kryty/bez ... with/ without covers
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 3.290 Kč / 124 € (vč. tvrdého transportního pouzdra / incl. hard transport case)
2.790 Kč / 104 € (bez pouzdra / without case)

red
ID: 2291

pink
ID: 2448

white mat
white
2
ID: 2208

white/red
i e/red shiny
ID: 2207

titan
ID: 1819

black/green
black
a viso
v
+b
black
visorr
ID: 1821

black/red
black/re
blac
k//red
ID: 1820

black/green
k/gr
/gree
een
+ green visor
ID: 1822
82

green
+ black visor
ID: 1823

green
gree
re n
+ green visor
ID: 1824

black/pink
k
ID: 2205

orange
ID: 2206

TOLTEC RAIN PROTECTION
TION

s kompletním zakrytováním
/ with complete housing (black
gree
(black-green)

green
ID: 2204

» ultralehký kryt na přilbu TOLTEC ve dvou
barevných variantách
» ultralight helmet cover Toltec in two colors.

black
ID: 2451

Váha/Weight: 23g (vel. S/M)
Velikosti/Sizes: S/M a L/XL (dle velikosti přilby)
Cena: 490 Kč / 18,90 €
green
ID: 2452
bez zakrytov
zakrytování
/ without housing (white-green)
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INMOLD HELMETS

INMOLD HELMETS

VENDETA

COMO
» pěkná, dobře sednoucí přilba s detaily použitými z dražších modelů …
» výborné odvětrání díky vzduchovým kanálkům,
» možnost nastavení výšky zadní headlock mechanismu
» použitý šedý EPS materiál pro vyšší bezpečnost

» hi-end model bike přilby s kompozitním zpevněním třívrstvým
inmoldem a výbornou ventilací
» štítek v designu přilby
» síťka proti hmyzu
» skelet ze superpevného světlého polystyrenu GR- EPS
» headlock kolečko
» dodáváno s přepravním textilním vakem

» nice, well graying helmet with details used the more expensive modelss ...
» excellent ventilation thanks to air channels
» the possibility of adjusting the height of the rear
headlock mechanism
» gray EPS mateirál used for increased security

» hi-end model of bike helmet with composite reinforcement by
triple inmold technology and excellent ventilation
» visor in the same design as helmet
» shell made of very hard light GR-EPS polystyrene
» headlock mechanism, insect net
» delivered with textile transport bag

Velikosti: S/M, L/XL
Cena: 1.290 Kč / 47,90 €

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 1.690 Kč / 62,90 €
orange
ID: 1064

blue
ID: 1065

green
only size S/M
ID: 1066

white
whit
ID: 1067

black-blue
ID: 2458

bl
black
only size S/M
ID: 1068

green/red
ID: 2460

green/black
ID: 2457

black-red
ID: 2459

MINET

NEXUS

» velmi lehký model inmold XC přilby s třívrstvým
m iinmoldem
nm lde
nmo
ldem
m
R-EP
- S
» skelet ze superpevného světlého polystyrenu GR-EPS
» síťka proti hmyzu
» headlock kolečko
» dodáváno s přepravním textilním vakem
h
» štítky dodávány ve dvou barevných provedeních
(mimo pearl black)
» váha: 215 g (velikost S/M)

» kombinace lesklé a matné barvy na jednom povrchu (mimo barvy 2209)
» vyspělá velmi lehká cyklo přilba s promyšleným odvětráváním
» speciální GR-EPS polystyren pro Vaši bezpečnost
» pratelná vyjímatelná stélka z CoolStuﬀ materiálu
» nastavitelná výška upínacího mechanismu
» možnost provléknutí dlouhých vlasů (culík)
» combination of shiny and mat colour in the same area
» very light advanced bicycle helmet with sophisticated ventilation
» special GR-EPS polystyrene for your safety
» removable washable lining CoolStuﬀ
» adjustable height of headlock fastening mechanism
» possible to wear hairstyle „ponytail“

mold
» very light model of inmold helmet with triple inmold
r e
ren
» shell made from very hard light GR-EPS polystyrene
» headlock mechanism, insect net
» delivered with textile transport bag
b
la k)
» visors in two colour varieties (not pearll blac
black)
» weight: 215 grams (size S/M)

Vaha/weight: 210g (S/M), 245g (L/XL)
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 1.590 Kč / 59 €

pink
ID: 1073

pearl white
ID: 1076
(S/M only)

green
ID: 1073

orange
ID: 1075

Velikosti/sizes: S/M, L/XL
Cena: 1.240 Kč / 47 €
blue/green
ID: 2209

grey
ID: 2010

b
black/orange
ID: 2211

hi
red/white
ID: 2212

blue
ID: 1078

pearl black
only size S/M
ID: 1074

ENIGMA
» přilba pro freeride i agresivní XC a pro kohokoliv kdo
potřebuje mít chráněný i zátylek hlavy (Inline).
» inmold technologie s vnitřním zpevněním EPS skořepiny
pomocí ABS zasíťování (tuhost zvýšena o 55%)
» 15 větracích otvorů.
» helmet for freeride and agressive XC and for anyone who needs
to be protected at the back of the head (inline)
» inmold technology with inner strenghtening of EPS shell thanks to
ABS plastic net (stiﬀness increased by 55%)
» 15 venting holes
Velikosti/sizes: S/M, L/XL (jen zelená barva / only green color)
Cena: 1.290 Kč / 49 €

Johnson Controls Team

green
ID: 1179

grey
ID: 1180

Úspěšný cyklokrosový team Johnson Controls
vozí přilby Haven MINET vážící 215 g.
Succesful cyclocross team Johnson Controls use
helmets MINET with weight of 215 g.
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INMOLD HELMETS

IXON

GATTO

» junior/women přilba v matných barvách pro gravity disciplíny
ost
padnoucí menším hlavám vyrobená z šedého EPS pro vyšší bezpečnost

» ekonomický model vyrobený PVC inmold technologií
» síťka proti hmyzu, headlock kolečko
» dodáváno se štítkem a přepravním textilním vakem

» junior / Women helmet in matt colors for gravity disciplines
fit smaller heads made gray EPS for extra security

» economic model of helmet produced by PVC inmold
technology
» insect net
» headlock mechanism

Velikosti/Sizes: S, M, L/XL
Cena: 1.190 Kč / 44,90 €

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 649 Kč / 23,90 €

green
ID: 2464

orange
ID: 2584

black
ID: 2461

pink
ID: 2463

red women
ID: 1210

white
ID: 2462

EDELWEISS

red
ID: 1208

WINDBRAKER

» vyrobeno inmold technologií v elegantním tvaru skeletu s moderním designem
» pratelná stélka z CoolStuﬀ materiálu se síťkou proti hmyzu
» přepravní textilní vak přiložen
» menší z velikostí vhodná svým tvarem i pro dámy

» výborně padnoucí přilba v nepřeberném množství barev
» skelet z pevného GR-EPS světlého polyestyrenu
» vyrobeno outmold technologií se zadním
krytím skořepiny
» vnitřní vyjímatelné vycpávky se síťkou
proti hmyzu

» made of inmold technology in elegant shape of EPS
with modern design
» washable inner padding from CoolStuﬀ material with net against insect
» transport textile bag enclosed
» smaller size is very suitable for women´s smaller head

» perfect fit helmet in a huge colour variety
» shell made of durable GR-EPS light material
» outmold XC helmet with rear cover of shell
» inner removable pads with net against insect

Velikosti/sizes: S/M, L/XL
Cena: 1.140 Kč / 42,90 €

/XL
Velikosti/sizes: S/M, L/XL
Cena: 749 Kč / 29,90 €

pink
ID: 1082

green
gr n
gree
ID: 1083

blue
ID: 1084

grey
ID: 1085

orange
ID: 1091

HERO LITE
» super lehká a pevná inmold kokoska vybavená headlock
kolečkem pro nejlepší přizpůsobení vaší hlavě v cool designu
» spousty větracích otvoru zajistí vynikající proudění vzduchu do helmy
» pratelná stélka z CoolStuﬀ materiálu
» vhodná jak na kolo, tak inline a jiné disciplíny
s nutností co nejvyšší ochrany hlavy
» textilní transportní vak přiložen

green
ID: 1828

dark-blue
ID: 1094

red
ID: 1089

white
ID: 1090

dark
ID: 1092

NOVECENTO
» outmold přilba s kvalitním upínacím
mechanismem za výbornou cenu
roti hmyzu
» vyjímatelná vnitřní stélka se síťkou proti

» super light and durable inmold helmet equipped
by headlock system for the best fit in cool design
elmet
et
» plenty of ventilations ensure good air stream into helmet
» washable inner padding made of CoolStuﬀ material
» rady for bike, inline, skating, skateboarding
… for all disciplines with big demand for protection
» transport textile bag enclosed
Velikosti/sizes: L/XL
Cena: 790 Kč / 29,90 €

light-blue
ID: 1093

ock
» outmold helmet with a quality headlock
system for reasonable price
» removable inner pad against insect

grey
ID: 1080

blue
ID: 1081

black
ID: 1079

Velikosti/sizes: S/M, L/XL
Cena: 599 Kč / 22,90 €

blue
ID: 2216

green
ID: 2293

grey
ID: 2217

pink
i k
ID: 2215

black/red
k/ d
ID: 2295
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DĚTSKÉ PŘILBY

CHILDREN HELMETS

DĚTSKÉ PŘILBY

POW-WOW

CHILDREN HELMETS

BV7

» kvalitní a bezpečná inmoldová dětská přilba s jednoduchým
stahovacím mechanismem doplněná o pevný GR-EPS polystyren
» síťka proti hmyzu v předních otvorech

» dětská přilba s integrovaným štítkem
» ukotvení upínacího mechanizmu do EPS polystyrenu
» headlock kolečko s blikačkou

» high quality safety inmold children helmet with simply quick
adjustable mechanism equipped by durable GR-EPS material
» insect net in front air holes

» children helmet with integrated visor
» attachment of fastening mechanism to EPS polystyrene
» headlock mechanism

Velikosti/Sizes: XS, S/M
Cena: 649 Kč / 25 €

Velikosti/Sizes: S/M
Cena: 399 Kč / 14,90 €
blu
blue
ID: 1826

pink
nk
ID: 1827

red
ID: 1825

PILOTO

mammut
ID: 1231

indian
ID: 1232

DREAM

» hluboká, tvarově pěkná oumold přilba v matných barvách
PS
s plochou zadní částí (vhodné do sedačky), vyrobená z šedého EPS
pro vyšší bezpečnost

» nejoblíbenější dětská přilba s integrovaným štítkem
títk
kem
» sítka proti hmyzu
» kvalitní stahovací mechanismus

» deep, nice shape oumold Helmet in matt colors with a flflat
rear part (suitable seats), made gray EPS for extra security

ated
at
ed visor
o
» the most popular children helmet with integrated
» net against insect
» quality headlock systém

Velikosti/Sizes: XS, S
Cena: 549,- / 20,9 €

V
Ve
eliko
k sti
st /ssizes
sizes
zes:
s: XS
X
S/M
Velikosti/sizes:
XS,, S
Cena: 32
Ce
3
9,,- / 1
34€
3,
329,13,4

orange
ID: 2467

green
ID: 2468

pink
ID: 2466

white
ID: 2465

frog
ID: 2219

universe
ID: 2220

monster
ID: 2221

blue-fish
ID: 1248

blue-bat
ID: 1830

pink-mouse
ID: 1828

green
ID: 1247

pink-flowers
ID: 1249

BV4
» nejmenší a nejprodávanější model dětské
ské přilby
» headlock kolečko
» velikost od 44 cm
» síťka proti hmyzu
ystyrénu
» vyrobeno ze superpevného GR-EPS polystyrénu

BV CAR
» dětská přilba v netradičním tvaru autíčka
» headlock kolečko

elm
elmet
met
» the smallest and best selling model of children h
helmet
» headlock mechanism
» size from 44cm
» insect net
ene
» made from very hard GR-EPS polystyrene
Velikosti/Sizes: S/M (pinguins, monkey),
L/XL (flower, rocket, monkey)
Cena: S/M … 499 Kč / 19 €
L/XL … 399 Kč / 14,90 €

» children helmet with shape of car
» headlock mechanism

flower
ID: 1228

rocket
ID: 1229

monkey
ey
30
ID: 1230

pinguins
ID: 1226

Velikosti/Sizes : S/M, L/XL
Cena: 249,- / 9,40 €
blue
ID: 1245

pink
ID: 1246

red
ID: 1244
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘILBY

HELMETS ACCESSORIES

CYKLORUKAVICE CYCLING GLOVES

UNIVERSAL

ERGOTECH
» zhotoveny pro maximální pohodlí s novým systémem odvětraných
gelových polštářků, které zvyšují cirkulaci vzduchu
» čistý dvoubarevný design, kvalitní použité materiály, reflexní prvky
» systém průchozích kapsiček umožňující pohodlné stažení
» ergonomické vyměkčení v oblasti palce, kde dochází
k nejčastějšícm oděrkám

Ochrana před deštěm, sněhem, chladem, ale i vysoce viditelný prvek v provozu, který jednoduše navléknete na Vaši
cyklo přilbu. Obrovské množství reflexe, kterou oceníte při
každodenním dojíždění do práce či tréninku!
Protection against rain, snow and cold but also highly visible
element in the traﬃc that you simply put on your bike helmet.
Huge amount of reflection areas that you will appreciate in
the daily traﬃc in your way to work or training!

» made for maximum comfort with a new system
of vented gel pads that increase air circulation
» pure two-tone design, quality materials, reflective elements
» system of through pockets for an easy pulling oﬀ
» ergonomic softening in thumb area to avoid skin injuries

Cena: 219 Kč / 8,29 €
ID: 2025

NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS
S

Velikosti/sizes: XXS-3XL
Cena: 499,- / 19 €

XC VISOR BLACK

NEW

» ke všem typům přileb HAVEN dodáváme originální
či univerzální náhradní díly

green
ID: 2225

pink
i k
ID: 2226

bl
black
k
ID: 2227

red
d
ID: 2228

bl
blue
ID: 2229

Bílé neopálené ruce v konstrastu s černými pažemi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy více.
White not tan skin on hands compared to brown
forarms? Never more with our Solar gloves.

» original or universal parts to all kinds of HAVEN helmets
» DH štítek/DH visor … 390,- / 15 €
» XC štítek černý/XC visor black … 149,- / 5,90 €

SOLAR SHORT

» XC štítek barevný/XC visor colourful… 249,- / 9,50 €
» Vycpávky se sítkou pratelné/Washable inner pads … 249,-/9,50 €
(například / for example: Toltec, Minet)

COLORFUL

» Vycpávky dělené/Divided inner pads … 149,-/5,90 €
» Stahovací mechanismus/Fastening headlock system … 249,-/9,50 €
» Přezka pod bradu/Chin buckle … 49,-/1,90 €

DIVIDED INNER PADS
DH VISOR

» bílé neopálené ruce v kontrastu s černými pažemi?
aže
emi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy!
» lehoučké maximálně odvětrané rukavice
(z horní i spodní strany – perforovaná dlaň)
» účinný systém stahování z vlhkých rukou
rown
w forarm
ms?
» white not tan skin on hands compared to brown
forarms?
Never more with our Solar gloves
» the most light as light as feather gloves
ed palm
a )
(form upper as well as lower side – perforated
palm)
» eﬀective system of taking oﬀ wet hands
Velikosti/sizes: XXS-XXXL
Cena: 499,- / 19 €

red
ID: 1833

black
ID 1831
ID:
1831

white
ID: 1832
ID
183

green
ID 1834
ID:

black-green
ID: 2555

black
ID: 2554

black-red
ID: 2553

green-blue
ID: 2552

DEMO SHORT
WASHABLE INNER PADS

» osvědčené pevné rukavice pro hrubší zacházení
nyní i v krátkoprsté variantě
» tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce

CHIN BUCKLE
FASTENING HEADLOCK
SYSTEM

» proven heavy gloves for rough handling
now and in the short toes variant
» absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders
Velikosti/Sizes: dospělácké XS - 3XL
Cena: 439 Kč / 16,90 €
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CYKLORUKAVICE CYCLING GLOVES

CYKLORUKAVICE CYCLING GLOVES

KIOWA SHORT

MISSILE

» dobře padnoucí rukavice s propracovanou dlaní
a silnější gelovou vycpávkou, které nahrazují model Missile
» široká škála barev, které doplňují kolekci oblečení Haven 2014
» účinný systém stahování z vlhkých rukou

» nejvyšší model krátkoprstých rukavic předchozího roku
» gelové polštářky a pogumování dlaně pro ještě
lepší a komfortnější úchop
» top model of short finger gloves previous year
» gel pads and rubberizing of palm for much more
better and comfortable grip

» well-fitting gloves with sophisticated palm
and powerful gel padding replacing the model Missile
» wide range of colors that complement the collection
of clothing Haven 2014
» effective system of taking off wet hands

Velikosti/sizes: XS, S, M, L
Cena: 299,- / 11,50 €

Velikosti/sizes: XXS-XXXL
Cena: 399,- / 14,90 €
black
ID: 1835

black/green
ID: 1836

blue/green
ID: 1839

pink
ID: 1838

grey
XS, S, M, L
ID: 1265

black
XS, S, M
ID: 1264

white
XS, S, M
ID: 1266

blue
XS, S, M
ID: 1268

red
XS, S, M
ID: 1267

CALO

TACABROO

» ryze dámské krátkoprsté rukavice z příjemného a vzdušného materiálu,
e álu
eri
álu,
který se přizpůsobí díky pružnému materiálu každému tvaru dámské
ké rruky
uky
» gelové silnější polštářky zajišťuji komfortní pocit z jízdy
» pogumovaná dlaň zamezuje prokluzování rukou na gripu
» patentovaný systém průchozích „kapsiček“ umístěných na dlanii
zajišťuje výjimečné a pohodlné stahování rukavic!

» nejvyšší model krátkoprstých rukavic ve vítězném designu,
které perfektně padnou na každou ruku
» celokožená dlaň z pravého pákistánského kozla
s pogumovanými detaily proti sklouznutí ruky
otřesů
sů
ů
» gelové polštářky zajišťují, aby do vašich rukou šlo co nejméně vibrací a otřesů
» vzdušné zapínání na suchý zip, patentovaný systém průchozích
„kapsiček“ zajišťuje výjimečné a pohodlné stahování rukavic!
» tyto stahovací systémy jsou umístěny nejenom na dlani,
ale také na palci, což maximálně usnadní vysvléknutí

» light and airy gloves made especially for women that fits
to hands perfectly thanks to highly
» flexible material
» gel pads against vibration transfer from handles to your hands
» patented system of take oﬀ pocket on finger

y fit your
you
ourr hand
hand
ha
» the highest model of short finger gloves in victory design that perfectly
» 100% goat leather with rubber details against slipping gel pads
against vibration transfer from handles to your hands
» patented system of take oﬀ pocket on finger including thumb
Velikosti/sizes: XXS-XXXL
Cena: 499,- 349,- / 13,20 €

Velikosti/sizes: XXS-XL
Cena: 299,- / 11,40 €
bl
k
black
ID: 1004

d
red
ID: 1006

white
ID: 1005
black
ID: 1011

LYCRATECH

white
ID: 1012

rred
re
d
ID: 1013

bl
blue
ID: 1014

green
n
ID: 1015

pi
pink
ID: 1016

TRIPLE

» osvědčený systém gelových polštářků pro perfektní úchop
řídítek a odvětrání dlaní
» svrchní část z jednoho dílu LYCRY pro perfektní přizpůsobení ruce
» systém průchozích kapsiček umožňující pohodlné stažení

» díky perfektnímu střihu a vyváženému množství tlumícího gelu
tyto rukavice na sobě ani neucítíte
» účinný systém stahování z vlhkých rukou
» vysoce elastický střední pruh pro dobré usazení
a zároveň zamezení pnutí na hřbetu ruky

» well proven system of gel pads for a perfect handlebar
grip and palm ventilation
» upper side of one part of LYCRA for perfect hand adaptation
» system of through pockets for an easy pulling oﬀ

» thanks to the perfect cut and a balanced amount of damping gel,
these gloves fits as your second skin
» eﬀective system of taking oﬀ wet hands
» highly elastic middle lane for a good fit whilst avoiding stress
on the spine of hand

Velikosti/sizes: XS-XXL
Cena: 319,- / 11,90 €

black
bl
k
ID: 2026

red
d
D 2027
ID:

Velikosti/Sizes: XXS-XXXL
Cena: 259,- / 9,90 €
bl
blue/green
/
ID: 2230

black
bl
k
ID: 2231

black/red
bl k/ d
b
ID: 2232

bl
black/green
k/
ID: 2234

b
bl
black/pink
k/ i k
ID: 2235
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CYKLORUKAVICE CYCLING GLOVES

CYKLORUKAVICE CYCLING GLOVES

CODA FLEX
KINGSIZE

» ekonomická verze cyklistických rukavic, které perfektně padnou na ruku
» gelové polštářky zajišťují ještě komfortnější a bezpečnější úchop
» prodloužení prstů ulehčuje sundávání rukavic

» maximálně prodloužené zateplené
membránové rukavice
» větru a voděodolná membrána
» vhodné pro SKI/SNB, kolo, pro zimomřivé
i na běžky či běh
» kvalitní pogumovaná dlaň pro lepší úchop
ie
» na koncích prstů použita TouchSC technologie
pro ovládání dotykových zařízení

ectly to your
ur h
and
» economic version of bike gloves that fits perfectly
hand
» equipped by gel pads and extendin lower partt
of finger to make take oﬀ easier
Barvy+Velikosti/Colours+Sizes:
podle obrázků / according pictures
Cena: 249,- 179,- / 6,90 €

red
XS-XL
ID: 1272

blue
XS-XL
ID: 1780

black
only XS, S
ID: 1781

red
only XS, S
ID: 1782

black
XXS-XXL
ID: 1021

grey
XXS-XXL
ID: 1022

white
XXS-XXL
ID: 1023

DEMO SHORT KID
» osvědčené pevné rukavice pro hrubší zacházení nyní i v krátkoprsté variantě
» tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce

black/gr
black/green
bla
k/gree
een
ee
ID:2433

PURE NORDIC NEO + XC

Velikosti/Sizes:
1 (4-6 years)
2 (6-8 years)
3 (8-11 years)
black-green
ID: 2559

black
ID: 2558

black-red
ID: 2557

green-blue
ID: 2556

Neprofukavé/nepromokavé rukavice s membránou
vhodné pro SKI/SNB, běžky nebo kolo.
Kvalitní membrána zaručuje vysokou ochranu proti
vodě a chladu. Kvalitní pogumovaná dlaň s příjemným
usazením na ruce.

green
ID: 1808

black
ID: 1807

Windproof/waterproof gloves with high quality
membrane suitable for SKI /SNB or biking.
This membrane ensures you great protection against
water and cold. Fair made rubberized palm with
a pleasant fitting on hand.

DREAM
» rukavice pro nejmenší cyklisty
» design je sladěn s dětskými přilbami Haven DREAM
» zapínání na suchý zip
» prošití v barvě rukavic

pink
ID: 1809
(only XS, S, M, L)

Velikosti/Sizes: XS, S, M, L
Cena: 790,- / 29,90 €
black/red
ID: 1511

» gloves for the smallest cyclists
» design is aligned with children´s helmets Haven
» fastening velcro
» sewing in the same colour as gloves

black/
black/grey
ID: 1512

black
ID: 1510

w
white
ID: 1810
(only XS, S, M, L)

PURE NORDIC DNA

Velikosti/Sizes: XXS, XS, S, M
Cena: 139,- / 5,40 €
frog
ID: 2222

universe
ID: 2223

monster
ID: 2224

footbal
ID: 1292

flowers
ID: 1294

fish
ID: 1293

POWER LIFT / POWER LITE
» velice odolné kožené rukavice vhodné pro hrubé zacházení ve
e fitness
» kombinace kůže a pružných prvků spolu s funkčními detaily
zajišťuje perfektní usazení a odolnost
» model Power Lift je vyroben s páskem stahující zápěstí
na rozdíl od odlehčené verze Power Lite
» very resistant leather gloves suitable for rough treatment in fifitness
e functional
» combination of leather and elastic elements together with the
details ensures perfect fitting and durability
ghtened belt
» model Power Lift is created with reinforcement of wrist by tightened
in comparison wiht lightweight version Power Lite and other differences
Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
Cena:
Power Lift 399 Kč / 14,90 €
Power Lite 339 Kč / 12,90 €

blac
acck/re
k/re
/red
black/red
D: 2435
2
24
ID:

» ceiling extended warm membrane gloves
» wind and waterproof membrane
» suitable for SKI / SNB, bike, for chilly personss
for cross-country skiing or running
» quality rubberised palm
rs
» technology TouchSC used in the end of fingers
Velikosti/Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 940,- / 38,90 €

» proven heavy gloves for rough handling now and in the short toes variant
» absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders

Cena: 249 Kč / 9,40 €

black
4
ID: 2434

Perfektně padnoucí rukavice určené na podzim i zimu.
ku a jiné
Rukavice je vhodná jak na běžky, tak i na cyklistiku
eriálu,
sporty. Vyrobeny z NoWind membránového materiálu,
laní
který neprofoukne. Vybaveny utěračem potu a dlaní
s gumovými detaily pro ještě jistější úchop.
Perfectly cut of bike + XC skiing gloves for cold
or rainy weather. Made of NoWind material with
membrane, rubbered palm for the best grip,
equipped by sweat wiper.

black
ID: 1507

white
ID: 1509

Velikosti/Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 740,- / 27,90 €

PowerLift
ID: 2602

PowerLite
ID: 2603

green
ID: 1508
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CYKLO+SKI RUKAVICE CYCLING+SKI GLOVES

CYKLO+SKI RUKAVICE CYCLING+SKI GLOVES

DEMO POLAR

KIOWA LONG

» podzimní/zimní bikové zesílené rukavice s NOWIND membránou
proti větru a chladu určené do nepříznivého počasí
» odvozeny od modelu Demo long
en
ní
» na koncích prstů použita TouchSC technologie pro ovládání dotykových zařízení

green/blue
ID: 2604

» autumn/winter reinforced bike gloves with NOWIND membrane
against wind and cold designated for severe weather
» derived from longfinger model Demo
» TouchSC technology used on the fingertips to control the touch device
Velikosti/Sizes: XS - 3XL
Cena: 799 Kč / 29,90 €

black
ID: 2605

» dobře padnoucí rukavice s propracovanou dlaní a silnější
gelovou vycpávkou, které nahrazují model Missile
e
» na koncích prstů použita TouchSC technologie
pro ovládání dotykových zařízení
ečení Haven
» široká škála barev, které doplňují kolekci oblečení

blue
blue/green
e/green
n
ID: 1847

d
» well-fitting gloves with sophisticated palm and
GONY
powerful gel padding replacing the model ERGONY
» TouchSC technology used on the fingertips
to control the touch device
llection
» wide range of colors that complement the collection
of clothing Haven

bllack
black
IID:
D: 1844

pink
ID: 1848

black/green
ID: 1845

Velikosti/Sizes: XXS-XXXL
Cena: 640,- / 23,90 €

PURE NORDIC LITE
DEMO LONG

Slabé rukavice s vnitřním chloupkem a pogumováním
tř
na dlani s hladkou povrchovou úpravou pro nošení uvnitř
dalších rukavic jako thermo vložka.
Pánská a dámská varianta.
urry
Thin gloves made of bi-stretch material with technical furry
surface inside and great moisture outlet.
Suitable as well as inner gloves
(ensure no slipping thanks to rubbered palm).
Velikosti/Sizes:
women ... XS
men ... L/XL
Cena: 299 Kč / 11,5 €

black
lack
k
nly XS
only
15
15
ID: 151
1515

black/grey
only L/XL
ID: 1514
red
only XS, S/M
ID: 1516

black/black
only L/XL
ID: 1513

» zesílené rukavice pro hrubší zacházení
» tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce
» na koncích prstů použita TouchSC technologie
pro ovládání dotykových zařízení
» reinforced gloves for rough handling
» absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders
» TouchSC technology used on the fingertips to control the touch device
Velikosti/Sizes: XS-3XL
Cena: 640,-/23,90 €

RUNNING CONCEPT

RUKAVICE
HAVEN

» model nahrazující rukavice Pure Nordic Lite ve třech velikostech
» vhodné pro běh a jinou sportovní činnost
» vyrobeny z prodyšného materiálu s vnitřním počesem
pro vysoký odvod vlhkosti

black/red
ID: 2238

b
la
lack
black
ID: 2237

blue
blue/orange
ue/orang
nge
ge gree
gre
ree
en/b
n/bllue
e
green/blue
ID: 2030
ID: 2239

demo

SPOLEČNĚ

green
ID: 2600

» model replacing gloves Pure Nordic Lite in three sizes
» suitable for running and other sport activities
» made of breathable material with inner furry surface
for quicker moisture outlet

black/green
n
ID: 2236

TO ROZJEDEM

Velikosti/Sizes: S, M, L/XL
Cena: 329 Kč / 12,4 €
neon green
ID: 2601

SOLAR LONG
» bílé neopálené ruce v kontrastu s černými pažemi?
S rukavicemi Haven Solar již nikdy!
» na koncích prstů použita TouchSC technologie
pro ovládání dotykových zařízení
» Lehoučké jako pírko, maximálně odvětrané rukavice
(z horní i spodní strany – perforovaná dlaň)
» white not tan skin on hands compared to brown forarms?
Never more with our Solar gloves
» TouchSC technology used on the fingertips
to control the touch device
» the most light as light as feather gloves
(form upper as well as lower side – perforated palm)
Velikosti/sizes: XXS-XXXL
Cena: 690,- / 25,90 €

DEMO LONG KID

red
ID: 1842

black
ID: 1840

green
ID: 1843

white
ID: 1841

» zesílené rukavice pro hrubší zacházení
» tlumící gel umístěn pouze v oblastech, kde nesnižuje
citlivost úchopu pro technické jezdce
» na koncích prstů použita TouchSC technologie
pro ovládání dotykových zařízení
» dětská zjednodušená verze
» reinforced gloves for rough handling
» absorbing gel is located only in areas where it does not
reduce the sensitivity of grip for technical riders
» TouchSC technology used on the fingertips
to control the touch device
» children simplified version
Velikosti/Sizes: 1,2,3 (3=XXS, 2=3XS, 1=4XS)
Cena: 459,-/17,90 €

black/green
ID: 2236

black/red
ID: 2238

black
ID: 2237

green/blue
g
ID: 2239
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BUNDY

JACKETS

BUNDY

JACKETS

FEATHERLITE 80

TREMALZO
» neprofukavá a částečně nepromokavá bunda
s kapucí a odnímatelnými rukávy na pažích (tvar trika),
tato vesta pak chrání před chladem i ramena
» všestranné využití, možnost sbalení do velmi
malé kapsy, reflexní prvky
» model tvarově vhodný pro muže i ženy,
stahování v pase i v bocích,

green
ID: 2280

» windproof and partially waterproof jacket with hood
and removable sleeves in arm area (the shape
of T-shirts), this vest protects shoulders against cold
» versatility, possible to pack into a very small pocket,
reflective elements
» shape suitable for men and women too
» possible to tighten in waist + stomach

violet
ID: 2308

green
ID: 2305

red
ed
d
ID: 2482

» superlight, windproof and partially waterproof jacket
with a hood hidden in the collar
» windbreaker of weight only 80 grams (size M),
foldable into a pocket that is part of the jacket
» cut is suitable for both men and women

red
ID: 2282
black
ID: 2281

Velikosti/Sizes: XS-2XL, new size 3XL, 4XL
Kids: 1 (4-6 years), 2 (6-8 years), 3 (8-11) years
Cena:
790,- / 29,90 €
Kids: 549 Kč / 20,90 €

WOMEN

KID
VERSION

blue
ID: 2304

only green
ID: 2592

FEATHERLITE 60

W

O

M

EN

M

EN

Velikosti/Sizes: XS - XXL, new size 3XL, 4XL
Cena: 1590,-/25,90 €

» superlehká, neprofukavá a částečně
nepromokavá větrovka s kapucí v límci
» větrovka o váze pouze 80 g (velikost M),
sbalitelná do kapsy, která je součástí bundy
» střih je vhodný pro muže i ženy

THERMOTEC

» teplá, ale velmi prodyšná bunda
z osvědčeného materiálu Thermotec v novém
střihu a designu v pastelově barevných kombinacích
» materiál Thermotec … lesklý vodoodpudivý materiál
s možností další impregnace pro získání větší
voděodolnosti s vnitřním thermofleecem Vám
zajistí, že budete v teplíčku i při jarních plískanicích.
Vnitřní materiál odvede vlhkost od těla,
vnější vlhkost odpuzuje.
» odnímatelná kapuce, pánský a dámský střih
» warm but very breathable jacket from proven
material Thermotec in a new style and design
in pastel combinations of colours
» material Thermotec ... shiny water-repellent
material with the possibility of further impregnation to become
higher water-resistance with inner thermofleece material
that ensure you warm feeling even in spring sleets. Lining
divert moisture from the body, the outer material
is moisture-repellent
» detachable hood, men and women cut
Velikosti/Sizes: ...
Cena: 1440,-/53,90 €

black+green
ID: 2261

blue+green
b
ID: 2264

blue+orange
bl
b
l
ID: 2263

b
blue+pink
ID: 2267

» vesta materiálově vychází z bundy Featherlite,
s odvětranými zády + dvěmi kapsami
» uvnitř malá kapsička na sbalení, váha 60 g
» the material is the same as the jacket Featherlite,
with ventilated back + two pockets
» inside a small pocket to collapse, weight 60g

blue
ID: 2483

red
ID: 2486

Velikosti/Sizes: XS - 4XL
Cena: 649 Kč / 24,90 €
black+blue
ID: 2262

gr
grey+green
g
ID: 2266

grey+orange
gr
g
r
ID: 2265

g
grey+pink
ID: 2268

green
ID: 2484

MEN

PLÁŠTĚNKA/RAINCOAT BIKE PRO
black+green
ID: 2255

blue+green
blue
ue
ID: blu
blue+orange
2258
ID: 2257

» průsvitná cyklistická pláštěnka ze silného PVC (0,2 mm) přiléhavého střihu
třih
i u
a s dobrým bočním odvětráním
» reflexní prvky
» materiál PVC 90%, 10% MESH
ng cut
» transparent cycling raincoat from strong PVC (0,2 mm) with close-fitting
and good sides venting
» reflective details
» material: PVC 90%, MESH 10%

black+blue
ID: 2256

grey+green
gre
ID: 2260

grey
grey+orange
ID: 2259

Velikosti/Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 590,- 390,- / 14,90 €
ID: 1351

ULTRALIGHT
» velmi lehká, větru a voděodolná pláštěnka
ka
» složitelná do zadní kapsy na zip
» materiál: polyester s TPU zátěrem
+ polyester odvětrávací pruhy na bocích
» reflexní prvky
» very light, wind and waterproof raincoat
» foldable into the back pocket
» material: polyester with TPU coating
+ polyester airvent stripes on both sides
» reflective elements

ENT

PAR
S
N
A
R
T

RAINCOAT CLASSIC NEO
black/gre
g een
black/green
ID: 187
1872

black/white
ID: 1873

Velikosti/Sizes: S-XXL
Cena: 1.190,- / 44,90 €
white/gr
white/green
hit /
187
ID: 1874

white/black
ID: 1875

» osvědčené a dobře střižené
ené
pláštěnky z PVC
m
» s celorozepínacím zipem
binacích
» ve dvou barevných kombinacích

» univerzální pončo pláštěnka
a
s kapucí
» zatavené šv
cí
švy, upínaní pomocí
patentů
» 100% PVC 0,15 mm

» proven and well-cut
PVC raincoats
» with zipper
ns
» in two color combinations
Velikosti/sizes:
classic XS - XXL
XS (pro děti od 5 let),
S/M (pro menší postavy a juniory), dark green
ostavy)
L/XL (pro vyšší a silnější postavy)
ID: 2341
Cena: 279 Kč / 10,90 €

RAINCOAT PONCHO

» universal p
poncho raincoat
with hood
» sealed seams,
sea
ps
fastener snaps
» 100% PVC 0,15 mm
Velikosti/siz
Velikosti/sizes: XS (pro děti od 5 let),
S/M (pro me
iory)
menší postavy a juniory),
L/XL (pro vyš
vyšší a silnější postavy)
neon green
ID: 2342

Cena: 199,- / 7,3 €

white
ID: 1356
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CYKLOOBLEČENÍ CYCLING CLOTHING

CUBES
Series

CYKLOOBLEČENÍ CYCLING CLOTHING

NAVAHO
Series
velké anatomicky tvarované
kapsy na zip
/ large anatomic pockets
with zippers

Pomocník pro výběr velikostí
pro kraťasy a kalhoty Haven
/ Size chart for short
and long pants HAVEN

NAVAHO, ENERGIZER

S

74-80

100

Zobrazení jednotlivých
rozměrů, které jsou uvedeny
v tabulce v cm.
Dle níže uvedených tabulek
si můžete vybrat Vaši
přibližnou velikost
bez zkoušení.

M

78-86

104

L

82-90

XL

pružný a odolný panel
pro příjemné nošení a prodyšnost

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

60

56

54

62

57

58

108

64

58

60

88-98

110

66

59

62

2XL

90-100

114

68

60

66

3XL

94-104

116

70

62

69

B

size

B

C

C

E

/ cell phone pocket
with intelligent pull-out system

D

XS
S
M
L
XL
2XL

A (cm)

B (cm)

C (cm)

D (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

69-75

94

58

49

45

73-80

102

62

50

47

77-84

106

64

51

48

81.87

110

66

53

50

85-91

114

68

55

51

89-96

118

70

55

52

ICE LOLLY

/ water-resistant full rubbered
pocket for MP3, trinkets,
electronics or money

size

/ air-ventilation on both sides

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

62-78

100

66

52

52/45

70-86

108

70

56

56/47

L

76-92

116

76

60

59/49

XL

88-104

122

78

62

60/50

2XL

94-110

128

80

64

61/51

3XL

102-118

132

82

66

62/52

B (cm)

C (cm)

D (cm)

A (cm)

B (cm)

C (cm)

D (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

69-75

94

58

49

48

S

73-80

102

62

50

50

M

78-88

106

64

51

52

L

85-93

110

66

53

54

XL

90-101

114

68

55

55

2XL

100-111

118

70

55

55

B (cm)

C (cm)

D (cm)

E (cm)

COMTESS
A (cm)

S
M
L
XL
2XL
3XL

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

délka nohavice
lenght of leg

XS

70-76

90

59

53

38

S

74-80

96

61

55

40

M

77-84

100

63

57

41

L

80-86

104

66

60

42

XL

86-92

108

68

62

42

A (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

79

100

60

60

51

83

104

62

62

54

87

108

64

64

56

92

110

66

66

58

97

114

68

68

61

104

116

70

70

63

C (cm)

D (cm)

CUBES KINGSIZE II
size

XS

size
možnost odvětrávání na bocích

D (cm)

COMPETITOR

size

voděodolná celogumová kapsa
na MP3, drobnosti, jinou
elektroniku, peníze

C (cm)

D

AMAZON, PEARL II, PEARL NEO
A

/ reflective safety stripe

B (cm)

S
M

size

reflexní pruh pro
zvýšení bezpečnosti

A (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

D

/ side pockets

slipping
ping
/ flexible panel to avoid slip
of trousers within biking

C (cm)

A

B

kapsa na telefon s inteligentním
systémem vytahnutí

pružný panel zabraňující
sesouvání kalhot při jízdě

B (cm)

(délka Shorty je červeně/the lenght of Shorty is red)

A

C

postranní kapsy

A (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg

CUBES II, CUBES NEO, WANDERER

A

/ flexible and durable panel
for pleasant wearing and breathability

D (cm)
obvod nohavice
perimeter of leg

size

S
M
L
XL
2XL
3XL

A (cm)

B (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

76-84

100

62

38

107

82-92

108

66

40

109

90-100

116

72

42

111

100-110

122

74

43

113

106-116

128

77

44

114

114-124

132

80

45

115

ENERGIZER LONG, ENDEAVOUR II, FUTURA,
ENERGIZER POLAR
size

A (cm)

B (cm)

C (cm)

D (cm)

obvod pasu
obvod boky
obvod nohavice obvod nohavice
perimeter of waist perimeter of hips perimeter of leg perimeter of leg

E (cm)
délka nohavice
lenght of leg

S
M

76-84

100

55

38

107

82-92

108

57

40

109

L

90-100

116

60

42

111

XL

100-110

122

63

43

113

2XL

106-116

128

66

44

114

3XL

114-124

132

69

45

115
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KRAŤASY

SHORT TROUSERS

KRAŤASY

WANDERER NEO

CUBES II
bl
blue
ID: 1861

» inovovaný model kratasů Cubes I, kde došlo
k zásadní změně velikostí (podstatné zvětšení),
takže sednou i pořádným chlapům!
» dodáváno s pohodlnými vnitřními
vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
» oproti Cubes I obsahuje navíc drobná vylepšení
jako patent u pásku atd.

yellow
ID: 1859

» innovative model of shorts Cubes I ... we made
a fundamental change in size (a substantial
increase) to fit also to proper guys!
» compared to Cubes I, it also contains minor
improvements such as quick relase of belt, etc.
Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena: 1.840,- / 69,90 €

cubes
ID: 1857

black-green
ID: 1858

green
ID: 1860
black
ID: 1856

CUBES NEO
orange
5 8
50
ID: 2508

» shear and all the details perfectly identical model
with shorts Cubes II with a difference of design materials
Velikosti/Sizes: S - 3XL
Cena: 1840 Kč / 69,90 €

green
ID: 2506
06

black
ID: 2505
blue
ID: 2507

NAVAHO

» short trousers derived from a very successful model
Cubes for pocket lovers- 2 additional pockets
on the rear side, unique cloth designed with Haven logo
» pants contains all the technical features
such as shorts Cubes - zip pocket, waterproof pocket
for MP3 or car keys, flexible but durable part
of the crotch and rear side that prevents sliding pants down
» teflon treatment against water and dirt
» new automatic control system at the waist - waist circumference you adapt yourself!

grey/black
ID: 2503

black/grey
ID: 2501

RAINBRAIN
» nová koncepce voděodolných kraťasů určených pro hrubší zacházení, dodáváno bez vnitřních kalhot
» kompletní zadní díl tvořen nepromokavým, avšak částečně pružným waterproof materiálem s vodním sloupcem 15.000 mm
» přední část z prodyšného materiálu
» ideální na bike projížďky v blátivém terénu či po dešti (nebo běhe)
» vaše jízda dostane jiný rozměr!
» odvětrávací zipy, spousty kapes, délka na kolena
» the new concept of waterproof shorts designed for rough handling, delivered without inner pants
» the entire rear section consists of a waterproof but partly flexible waterproof material with 15,000mm water column
» front breathable material
ng)
» ideal for bike rides in muddy conditions or after rain (or during)
» your horse gets another dimension!
» ventilation zippers, lots of pockets, knee length
Velikosti/Sizes: S - 3XL
, / 67,90
, €
Cena: 1.790,-

» propracované pánské kraťasy v čistém
dvoubarevném designu s pohodlnými vnitřními
vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
» zadní část s pružným panelem zvyšuje pohodlí
a kalhoty nesjíždí dolů
» teflonová úprava proti vodě a nečistotám
» mnoho praktických detailů jako voděodolná kapsa,
MP3 kapsa, odvětrávání atd.
» výborně se hodí k volným dresům NAVAHO v mnoha
barevných provedeních

Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena: 1.840,- / 69,90 €

» kraťasy odvozené z velmi úspěšného modelu Cubes určené pro milovníky kapes
– další 2 kapsy umístěny v zadní části, jedinečná látka s prokresy loga Haven
» mají široký pružný panel po stranách
» obsahují veškeré technické vymoženosti kratasů Cubes
např. kapsy na zip, voděodolná kapsa na MP3 či klíče
grey/orange
od auta, pružná odolná část v rozkroku a v zadní partii,
ID: 2502
která zamezuje sjíždění kalhot dolů
» teflonová úprava proti vodě a nečistotám
» nový automatický systém regulace v pase
– obvod pasu se Vám sám přizpůsobí!
» dodáváno s pohodlnými vnitřními vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou

Velikosti/Sizes: S-3XL
Cena: 1840,- / 69,90 €

» střihově i všemi detaily naprosto identický model
s kraťasy Cubesl II s rozdílem designu látky

» sophisticated men‘s shorts in a simple two-tone design with
comfortable and removable inner shorts with cycling pad
» rear part with elastic panels increase comfort
and shorts does not slip down
» soft waterproof treatment against water and dirt
» many practical details like waterproof pocket,
MP3 pocket, ventilation, etc.
» fits great to special free jersey NAVAHO in many colour ways

SHORT TROUSERS

ferrari red
ID: 2240

green
g
ID
ID: 1851

blue/orange
ID: 2302

violet
ID
ID: 1853

blue
ID: 1854

black
ID: 1852

black/green
ID: 2500

black
ID: 2499
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KRAŤASY

SHORT TROUSERS

KRAŤASY

SHORT TROUSERS

ICE LOLLY NEO
ENERGIZER
» propracované TRAIL kraťasy s trojitým prošitím zadní části v čistém
dvoubarevném designu z pevného materiálu s vnitřním počesem
» teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
» samozřejmostí jsou pružného panely v rozkroku a zadní části pro
ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy, možnost odvětrání,
laser odvětrání i v rozkroku
» sophisticated TRAIL shorts with triple stitching in rear part in the
net two-tone design, made of solid material with internal napped
» Teflon upper material against water and dirt
» of course there are elastic panels in the crotch and back for
neverending mobility, zipped pockets, venting option, laser hole to
ventilate in the crotch

black
ID: 2246

green
ID: 2247
blue
ID: 2248

Velikosti/Sizes: S-3XL
Cena: 1690,- / 63,90 € (dodáváno bez vnitřních kalhot)

» dámské kraťasy prodloužené až ke kolenům z jedinečné
čné
látky s prokresy loga Haven s pohodlnými vnitřními
vyjímatelnými kraťasy s cyklovložkou
» mají široký pružný panel po stranách
» nový automatický systém regulace v pase
– obvod pasu se Vám sám přizpůsobí!
» teflonová úprava proti vodě a nečistotám
b
» pružný panel v rozkroku pro ničím neomezující pohyb
» větší velikosti přizpůsobeny pro ženy s bříškem!

black/grey
ID: 2514

grey/pink
ID: 2516

» short pants extended to the knee from a unique
material with logos Haven
» new automatic control system at the waist - waist
circumference adapt to your size automatically!
» teflon treatment against water and dirt
men
nt
nt
» elastic panel in the crotch for nothing limiting movement
» larger sizes tailored for women with tummy!
Velikosti/Sizes: XS-2XL
Cena: 1690,- / 63,90 € (dodáváno bez vnitřních kalhot)

SHORTS TEENAGE

» propracované dámské kraťasy v čistém dvoubarevném
designu s pohodlnými vnitřními vyjímatelnými kraťasy
s dámskou cyklovložkou
» slušivé kraťasy na kolo, outdoor aktivity či jiné sporty
nebo jen tak do města
» teflonová úprava proti vodě a nečistotám
» výborně se hodí k volným dresům AMAZON
v mnoha barevných provedeních

» dětské kraťasy s vyjímatelnými vnitřními kalhotami s cyklistickou stélkou
» mnoho funkčních prvků (pružná vsadka v rozkroku a zadní části pro lepší
pohyb na kole)
» stahování v pase, reflexní detaily
» materiál pokryt teflonovou vrstvou pro rychlejší schnutí, proti špíně,
proti „lepení“ na vlhkou pokožku
» children shorts with removable inner cycling pants with cycling insole
» many functional elements (elastic panel at the crotch and back for better
movement within cycling)
» adjustable in waist, reflective details
» material covered with teflon coating to be fast dry, stain resistance,
against the „sticking“ on wet skin
Velikosti/Sizes: 1 (4-6 years), 2 (6-8 years), 3 (8-11 years)
Cena: 1290 Kč / 48,90 €

» sophisticated ladies shorts in a simply clever two-tone design
with comfortable removable inner shorts
with women‘s cycling pad
» awesome shorts for biking, outdoor activities
or other sports or just take it to have a city walk
» teflon treatment against water and dirty
» fits great to special free jersey AMAZON
in many colour ways

black
ID: 2591

» freetime ultralight short trousers (technology
with a minimum of seams)
» suitable for inline, running, …
» in combination with inner pants with Coolmax pad
ling
(possible to buy separately) you can have full-featured cycling
short trousers with timeless design
» thanks to teflon treatment against water and quick drying
are short trousers ideal for using as swimmwear too

violet
et
ID: 1864

gre n
green
ID:
D 1866
866
66

blue
ID: 1865
ferrari red
ID: 2241

Velikosti/Sizes: XS-XXL
Cena: 1.690,- / 63,90 €

COMPETITOR
» volnočasové, ultralehké kraťasy (technologie s minimem švů)
vů)
» vhodné pro inline, běh, …
» v kombinaci s vnitřními kraťasy s Coolmax vložkou
otné
(možno dokoupit samostatně za 490,-) lze získat plnohodnotné
bikové kraťasy s nadčasovým designem
» díky teflonové vodoodpudivé úpravě a rychlému schnutí
jsou kraťasy ideální k použití i jako plavky

black
black/pink
b
l k
lac
k//pin
ink
ID: 2518

AMAZON

PEARL
EARL II
yellow
ID: 1867
black-white
ID: 1313

black-green
ID: 1315

» inovovaný model kraťasů
raťasů Pearl I,
kde došlo ke změně střihu
(hl. rozšíření nohavicc a vybrání
u), takže
materiálu v rozkroku),
výborně, přesně a pohodlně padnou
» innovative model of shorts Pearl I
with a change of cut (mainly wider
thighs area and the decreased amount
of material in the crotch) that caused
excellent, accurate and comfortable fit
Velikosti/Sizes: XS-XXL
Cena: 1.640,- / 61,90 €

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Cena: 890,- 390,- / 15 € (doprodej skladu!)
blue-white
ID: 1314

green
ID: 1868

Helena Erbenová
- 3. místo XTERRA Hawaii
- modelka ... kariéra se připravuje
- 3rd place XTERRA Hawaii
- model … career under construction

pink
ID: 1871

black-pink
ID: 1870

blue
ID: 1869
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KRAŤASY

SHORT TROUSERS

KALHOTY

PEARL NEO

blue
ID: 2511

» střihově i všemi detaily naprosto identický
model s kraťasy Pearl II s rozdílem designu látky
black
ID: 2509

» shear and all the details perfectly identical
model with shorts Pearl with a difference
of design materials

orange
ID: 2512

Velikosti/Sizes: XS - XXL
Cena: 1690 Kč / 63,90 €

green
ID: 2510

pink
ID: 2513

LONG PANTS

JEKYLL SKI/SNB
Nová koncepce zimních kalhot určených díky různým technickým detailům
jak na prkno, lyže, tak třeba i na trekking do hor nebo na zimní procházku
po městě. Nepromokavá konstrukce, odvětrávání, spousty možnostíí
uchycení nohavic, svěží nadčasový jeans design Vás dostane!
» vhodné na jarní a podzimní deštivé počasí
díky membráně 15.000/10.000
The new concept of winter trousers designed with various technical details
can be used by SKI/SNB lovers and even for trekking in the mountains or
just for a winter walk in your city. Waterproof construction, ventilation, lots
of fastening options of legs, this fresh jeans timeless design will catch you!
» suitable for spring or autumn rainy weather
thanks to its membrane material 15.000/10.000

black jeans
ID: 1811

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
waterproof: 15 000 H2O
permeability: 10 000 g/m2/24 hod
Cena: 2.490,- 1.990,- / 74,90 €

blue jeans
ID: 1812

COMTESS
» volné dámské kraťasy se speciální dámskou vložkou
u
zdu
» spousta užitečných detailů pro ještě komfortnější jízdu
» reflexní prvky

cubes
ID: 1322

» free women short trousers with special women
inner pad
de
» lots of useful details for much more comfortable ride
» reflective details

white
ID: 1325

Velikosti/Sizes: XS, S, M, L, XL
Cena: 1.290,- 790,- / 29,90 €
black
ID: 1324

steel
ID: 1323

VNITŘNÍ KRAŤASY/ INNER PANTS
» vnitřní kraťasy s Coolmax vložkou jsou určeny k použití pod libovolný oděv
» 2 druhy - black: základní typ vnitřních kalhot s coolmax vložkou a silikonovým
zakončením nohaviček
colours: vyrobeny z velmi prodyšného a pružného materiálu
+ všechny výhody modelu Black
» inner pants with Coolmax pad are intended for use under any garment
» 2 types - black: basic typ of inner pants with coolmax padding and silicon
finishing of sleeves
colours: made of high breatmable and flexible material
+ all advantages of model Black
Velikosti/sizes:
Men:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Women: XS, S, M, L, XL, XXL
Kids:
1 (4-6 years)
2 (6-8 years)
3 (8-11 years)
Cena:

colour 490,- / 18,90 €
kids: 390,- / 14,90 €

ISOLERA
» neprofukavé unisex kalhoty na tělo ze zatepleného materiálu
s počesanou vnitřní stranou pro odvod potu a jako tepelná izolace
» vhodné na podzim, zimu a jaro na kolo, běh či běžky!
» velké množství reflexe, ukončení nohavic pomocí zipu + silikonového
pásku, kapsička pro drobnosti a mobil

black/green
ID: 2561

black/green
ID: 2497

» windproof unisex pants made of insulated material with hairy inner
side for the eﬀective vapour outlet and as thermal insulation
» suitable for fall, winter and spring for cycling, running,
cross-country skiing!
» large number of reflections, leg ends with zip + silicone band,
pocket for small items and mobile
Velikosti/Sizes: XS-3XL
Cena:
se šlemi 1.990,- / 75 €
bez šlí 1.790,- / 68 €

black
ID: 2560

black
ID: 2496

ENERGIZER POLAR

colour/men
ID: 1336

» neprofukavé, částečně nepromokavé kalhoty v čistě
dvoubarevném designu
» teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě a nečistotám
» materiál bi-stretch softshell odolný větru i vodě a výborně poddajný,
ideální pro různé sporty v chladném počasí
» samozřejmostí jsou pružné panely v rozkroku a zadní části pro ničím
neomezující pohyblivost, kapsy na zipy, možnost odvětrání, stahování
šíře nohavic, laser odvětrání v rozkorku
» windproof, partly waterproof pants in two-tone design
» teflon upper material against water and dirt
» material bi-stretch softshell wind and water resistant and perfectly
pliable, ideal for diﬀerent sports in cold weather - of course there are
elastic panels in the crotch and back for neverending mobility, zipped
pockets, venting option, possible to tighten it on bodylaser ole to
ventilate in the crotch

kids-black
ID: 2593

colour/women
ID: 1337

Velikosti/Sizes: S-3XL
Cena: 1.990 Kč / 74,90 €

blue/orange
ID: 2645
black/green
ID: 2643

black/pink
ID: 2644

28 | 29

KALHOTY

LONG PANTS

KALHOTY

PURE NORDIC XC

ENERGIZER LONG

Kalhoty s neprofukavou přední částí a zdvojenou ochranou proti větru na kolenou
flexních
a flexi zadní částí zajištující neomezeně volný pohyb. Velké množství refl
aváděcí
prvků, ochrana zadní části proti sněhu a pánský a dámský střih spolu se zaváděcí
portů.
cenou (původně 1990,-). Vhodné pro běžkaře či vyznavače jiných zimních sportů.
» použití: kalhoty pro běh, inline, kolo či běžky

» propracované TRAIL kalhoty s trojitým prošitím zadní části
v čistém dvoubarevném designu z pevného materiálu
s vnitřním počesem
» teflonová úprava svrchního materiálu proti vodě
a nečistotám
» samozřejmostí jsou pružného panely v rozkroku a zadní
části pro ničím neomezující pohyblivost, kapsy se zipy,
možnost odvětrání, stahování šíře nohavic,
laser odvětrání v rozkroku
» sophisticated TRAIL pants with triple stitching in rear part
in the net two-tone design, made of solid material
with internal napped
» Teflon upper material against water and dirt
» of course there are elastic panels in the crotch and back
for neverending mobility, zipped pockets, venting option,
possible to tighten it on bodylaser hole to ventilate
in the crotch

blue
ID: 2251

black
ID: 1517

grey
ID: 1518

women: 36, 38, 40, 42, 44

FUTURA NEO
green
ID: 2250

» funkční kalhoty v pololesklém provedení
s nemačkavou úpravou
» vychází z modelu FUTURA v novém designu a pozměněném
jednodušším střihu vhodném pro muže i ženy
» functional pants in semi-gloss anti-wrinkle finish
» NEO comes from FUTURA model with a new design and modified
simpler cut ready for men´s and women´s figure

CUBES KING SIZE II

Velikosti/Sizes: S-2XL
Cena: 1090,- / 41,90 €

» inovovaný model velmi úspěšných dlouhých kalhot
hot
likostí
Cubes KINGSIZE I, kde došlo k zásadní změně velikostí
hlapům!
(podstatné zvětšení), takže sednou i pořádným chlapům!
» oproti Cubes I obsahuje navíc drobná vylepšení
jako patent u pásku atd.
» voděodolná úprava proti nečistotám, vodě
a pro velmi rychlé uschnutí!

blac
ack/green
n
black/green
ID: 2084

green
ID: 2161

Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena: 1.440,- / 53,90 €

cubes
cub
ID: 2083

blac
a k
ac
black
ID: 2082

yellow
ID: 2085

» dlouhé kalhoty z kvalitního strečového materiálu
s možností úpravy na kraťasy
» vhodné pro muže i ženy
» s možností úpravy na ¾ kraťasy

black/green
ID: 2252

black/pink
ID: 2254

black/orange
ID: 2253

FUTURA JEANS
» sportovní funkční kalhoty z příjemného materiálu věrně
napodobující jeans ve dvou barevných variacích
» kapsy na zip, stahování nohavic pro jízdu na kole, pružná
část v rozkroku pro přilehnutí k tělu, ale zároveň vysoký komfort
» voděodolná úprava proti nečistotám, vodě
a pro velmi rychlé uschnutí!
» sporty and functional long pants made of comfortable
material faithfully imitating jeans in two colour variations
» pockets with zipper, tightening of legs for cycling, flexible part
in the crotch to abute to the body but stll with a high comfort
» waterproof treatment against dirt, water, and very fast drying!
Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena: 1.290,- 990,- / 38,90 €

ENDEAVOUR II

blue jeans
ID: 1850

black jeans
ID: 1849

FEATHERLITE PANTS
» neprofukavé kalhoty vhodné jako převlekové proti větru,
nečistotám, částečně vodě
» použitelné na kolo, túry, ideální pro natažení
přes oblečení cestou do práce
» vybaveny zipem v dolní části nohavice
a dvěmi stahovacími pásky pro zúžení nohavic

» long trousers from quality stretch material
with possibility of adjustments to shorts
» suitable for both men and women
» possible to adjust to ¾ size
Barva/Colour: černošedá
Velikosti/Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 1.390,- / 51,90 €

XC Ski pants made of nowind material from front side and double cover off knees
ails and
and flexible rear part ensure unlimited agility with many reflective details
smart details as anti-snow covers etc.
» using: pants for running, inline, bike or cross-country skiing
Velikosti/Sizes: men: XS, S, M, L, XL, XXL
Cena: 1.190,- / 44,90 €

black
ID: 2249

Velikosti/Sizes: S-3XL
Cena: 1790,- / 69 €

e made
» innovative model of shorts Cubes Kingsize I ... we
ease)
a fundamental change in size (a substantial increase)
to fit also to proper guys!
» compared to Cubes Kingsize I, it also contains minor
improvements such as quick relase of belt, etc.
» waterproof treatment against dirt, water
and for very fast drying!

LONG PANTS

ID: 1316
16

2x stahovací pásek pro zúžení
/ 2x tightening belt

» waterproof trousers suitable as second layer against wind,
dirt, partially water
» using for bike, tours, for biking to work etc.
» equipped with a zipper at the bottom of the leg
and two straps to tighten the end of pants
Velikosti/Sizes: S - XXL
Cena: 690Kč / 25,90 €

zip pro snadné navléknutí přes boty
long zipper for easy take on
over the shoes

neon green
ID: 2599
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DRESY

JERSEYS

CYKLOOBLEČENÍ CYCLING CLOTHING

NAVAHO
krátký i dlouhý/short + long

NAVLEKY NA RUCE/ARM WARMERS NEO
O

» dres volného střihu ve stylu trička z funkčního materiálu,
který se hodí ke kraťasům NAVAHO nebo Cubes
» uzpůsoben pro různé sporty … cyklistiku (delší zadní část),
běh, inline i do fitka
» příjemný materiál, který zajišťuje odvod potu

Hřejivé návleky na ruce z inovovaného materiálu TECNO II vyznačujícího se
vyšší poddajností a komfortem při nošení při zachování všech funkčních
vlastností materiálu TECNO. Samozřejmostí je pohodlný široký lem se
silikonovými prvky fixující polohu.

» loose-fitting jersey style shirt from a functional
material that is suitable for shorts Navaho or Cubes
g rear
» designed for diﬀerent sports ... cycling (longer
part), running, inline and the gym
» comfortable material that provides
great ventilation and evaporation
Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena:
590,- / 22,90 € krátký rukáv
640, / 2
24,90
4,90 € dlouh
hý
h
ý rukáv
r
640,dlouhý

blue/orange
ID: 2398

black/green
ID: 2400

black/red
ID: 2284

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
Cena: 359,- / 13,90 €

black/green
ID: 1878

blue/green
ID: 2397

blue/green
ID: 2285

black/red
ID: 2399

blue/orange
ID: 2286

yellow
ID: 2314

black/white
ID: 2401

white/bl
e/b ac
e/bl
ack
white/black
ID: 1882

w e//violet
whit
white/violet
ID: 1883

green/bl
n/b ue
n/bl
e
green/blue
ID: 1880

black/wh
blac
k
ite
black/white
ID: 1879

green/black
ID: 1881

AMAZON
krátký i dlouhý/short + long
» dámský dres volného střihu ve stylu trička z funkčního
materiálu, který se hodí ke, kraťasům Amazon nebo Pearl
» uzpůsoben pro různé sporty … cyklistiku (delší zadní část),
běh, inline i do fitka
» příjemný materiál, který zajišťuje odvod potu
» ladies loose-fitting jersey style shirt from a functional
material that is suitable for shorts Amazon or Pearl
» designed for diﬀerent sports ... cycling (longer rear part),
running, inline and the gym
» comfortable material that provides great ventilation
and evaporation
Velikosti/Sizes: XS-XXL
v
Cena: 590,- / 22,90 € krátký rukáv
v
640,- / 24,40 € dlouhý rukáv

black/violet
let
ID: 1884

blue/white
blue/w
whiite
ID: 2289

pink
ID: 2395

blue/white
ID: 2393

NAVLEKY NA KOLENA/KNEE WARMERS
NEO + NEO LONG
Hřejivé návleky na ruce z inovovaného materiálu TECNO II
vyznačujícího se vyšší poddajností a komfortem při nošení
při zachování všech funkčních vlastností materiálu TECNO.
Samozřejmostí je pohodlný široký lem se silikonovými
prvky fixující polohu.
Cosy warm arm warmers made of inovated TECNO II
material with higher flexibility and user´s comfort
even with all great properties as TECNO material.
Wide comfortable hem with silicon points to fix
the stable position by implication.

black/green
ID:: 1885

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
Cena: 399,- /14,90 € (krátké)
449,-/ 16,90 € (dlouhé)
black/green
ID: 2390

bl
blue/pink
ue/pink
nk
ID: 2288

VOLNÝ DRES CUBES

black/red
bla
ack/re
ed
ID: 2287

black/red
ID: 2396

long yellow
ID: 2312

short black
ID: 2309

short yellow
ID: 2310

long black
ID: 2311

blue/pink
ID: 2394

wh
white/violet
let white
white/green
/gre
een
ID: 1886
ID: 1887

pink/
pink/blue
/blue
ue
ID: 1890

green
green/violet green/white
ID: 1889
ID: 1888

INQUISITOR
R

ICEBRAKER

» dres volného střihu za vynikající cenu,
hotám Cube
es
který se perfektně hodí ke kraťasům a kalhotám
Cubes
otu
» příjemný materiál, který zajišťuje odvod potu
ům,
» spousta velikostí, které sednou jak juniorům,
tak pořádným chlapům

Membránové trekkingové (běžkařské) návleky na boty s výškou pod kolena.
Membrane trekking (Cross Country) shoe covers with a height below the knee.
Velikosti/sizes: S/M, L/XL
Cena: 440,- / 16,90 €

» jersey of free cut that perfectly
fit to shorts and pants Cubes
» pleasant material that exhausts moisture
out of your body
» many sizes: that fits from juniors to tall men
Velikosti/Sizes: S-XXXL
Cena: 590,- / 22,90 €

black
ID: 2313

Cosy warm arm warmers made of inovated TECNO II material with higher
flexibility and user´s comfort even with all great properties as TECNO material. Wide comfortable hem with silicon points to fix the stable position
by implication.

black jeans
ID: 1062

white jeans
ID: 1063

black
b
lack
ck + cube
cubes
es design
ID: 10
1056

black + green design
ID: 1058
black/green
ID: 2272

red/black
ID: 2273

32 | 33
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TECHNICKÉ PONOŽKY TECHNICAL SOCKS

Veškeré ponožky HAVEN jsou vyráběny z technického vlákna Climawell®, které
je díky použitému polypropylenovému materiálu vysoce vodoodpudivé (nenasákavé) a tudíž velice dobře odvádí vlhkost od pokožky, což zabraňuje pocitu
mokrých nohou nebo chladu. Vlákno Climawell® se dále vyznačuje vysokým
podílem stříbrného vlákna, které je začleněno do materiálu integrací nanočástice stříbra do polymeru, ze kterého jsou příze. Výhodou je, že po několikanásobném praní nedojde k odplavení tohoto přidaného prvku!

NAVLEKY NA BOTY / SHOE COVERS
COLDBREAKER
Vodoodpudivé, větruodolné a zateplenější návleky na boty v porovnání s modelem
ENDURANCE. Jednoduché a rychlé nasazení díky možnosti kompletního rozepnutí
zadní části, spodní část zajištěna opět velmi odolným velcro zipem.
Water-resistant, windproof and warmer shoe covers in comparison with ENDURANCE
model. Very easy take-off/on system thanks to opening whole rear part. Lower part
ensured by durable velcro zipper.
Velikosti/Sizes: 3-5(37-39), 6-8(40-42), 9-12(43-46)
Cena: 590,- / 21,90 €
ID: 2315

NÁVLEKY NA BOTY/SHOE COVERS
ENDURANCE

CZECH

KOMPRESNÍ PONOŽKY HAVEN
/ COMPRESSIVE SOCKS HAVEN

Vodoodpudivé a větruodolné návleky na boty z odolného bi-stretch materiálu
ajíící
na neoprénové bázi s dobrou paropropustností. Návlek chrání nohu proti stékající
ip
vodě, dešti a větru. Spodní část je otevřená, spojení zajišťuje velmi odolný vecro zzip
a !
an
a dlouhou životnost zajistí hrubší materiál, který dole chrání návlek ze všech stran!
né
Reflexe na zadním zipu i bočních nápisech. Funkční návleky do nepohody, odolné
na silnici i pro hrubší zacházení při MTB.

» kompresní ponožky HAVEN umožňují rychlejší odbourávání
kyseliny mléčné a tím i snazší regeneraci
» „tlačí“ na žíly jinak v každém místě nohy, nejsilněji v oblasti
chodidel a kotníků, směrem nahoru ke koleni se tlak zmenšuje,
tím je podporováno proudění krve směrem k srdci, krev
se tak snadněji okysličuje a srdce je méně namáháno

Water resistant and windproof shoe covers from resistant bi-stretch material o
on
n
neoprene base with good streamthroughput. Shoe cover protects leg against
p at the bottom, itnis fasten with high
g
flow down water, rain and wind. It is open
q
qua
lity a
nd str
nd
rong
on faste
ening
g vvelcro.
elcro.
o Rough material at the bottom
om pre
reven
vents sho
sshoe
ho
oe
quality
and
strong
fastening
prevents
cover from
fro
rom
m all
all sid
ssides.
e Refl
es.
fle
ctive
v par
a ts at the rear part byy tthe
he zip
zipper
pe , rrefl
per
eflect
tive
ective
parts
zipper,
ective
p
pri
nting
g on sid
des. For road
oad
d an
nd M
T cycling too.
TB
printing
sides.
and
MTB
Velikosti
Velikosti/Sizes:
V
sti/Si
/ zes
e : 3-5 (37es
(37-39),
7-39), 6-8 (40
((40-42),
-42), 9-12 (43-46)
Cena:
C
ena: 690,690,- 490
690
4
49
490,,- / 1
17,90
7,90 €

MADE IN

All Haven socks are made of technical fiber Climawell® that ensure high moisture outlet thanks to used polypropylen material and thanks to it you will
never have a feeling of wet feets. Climawell® fiber shows high amount of silver
threads that are incorporated into material by integration of nano particles of
silver into polymer from that the yard is made of. The advantage in comparison with competitors is that after many and many washes there is no way to get
silve particles out of socks!

» plně anatomické provedení, neboť perfektní posazení
na noze je podmínkou pro správnou funkci ponožky
» použité technické materiály pomáhají rychlejšímu odvodu potu
» compression socks HAVEN allow faster degradation
of lactic acid and thus easier to regenerate
ID:
D 1538
15

» „pushes“ the veins in any place of legs, the strongest
in the feet and ankles area and up to the knee, the pressure
decreases. It supports the blood flow towards the heart,
blood oxidizes easily and the heart is not stressed
» fully anatomical embodiment, since a perfect fit of the
leg is a prerequisite for proper functioning socks
» the technical materials to support the faster sweat outlet

Filip Dvořák
a Jaroslav Radoň
» reprezentanti ČR - rychlostní kanoistika
» Czech representatives - Canoeing

Roman Karpíšek
» od roku 2008 pečuje o českou reprezentaci běžeckého lyžování a také českou plaveckou reprezentaci
» od roku 2013 i o český biatlonový team
» hlavní fyzioterapeut medailového biatlonového teamu na olympiádě v Soči 2014
Naplno pracuje v ordinaci léčebné rehabilitace v Jablonci nad Nisou (Klinika komplexní rehabilitace a medicíny Romana
Karpíška), zaměření na péči o sportovce a pohybové vývojové vady mládeže. Je fyzioterapeutem vyhledávaným vrcholovými sportovci (tenisty, golfisty, cyklisty, atlety) nejen České republiky.
„Ze své praxe doporučuji použití návleků a ponožek s proměnlivým vzestupným kompresním účinkem pro vytrvalostní sporty se zatížením
dolních končetin. U ponožek Haven se používá vysoký podíl polypropylenového vlákna se stříbrem, což zvyšuje odvod potu a tím nedochází
k otlakům a prochladnutí.“ Roman Karpíšek
» since 2008, he cares for the Czech national team of cross-country skiing and Czech national swimming team
» since 2013 he cares also of Czech national biathlon team
» chief physiotherapist of Czech medal biathlon team at the Olympic Games in Sochi 2014
Fully working in the oﬃce of medical rehabilitation in Jablonec nad Nisou, focus on the care of athletes. It is a popular physiotherapist of
athletes (tennis players, golfers, cyclists, athletes) not only from the Czech Republic.
"From my experience I recommend the use of stockings and socks variable upward compression eﬀect for endurance sports with the load
of the lower limbs. U socks Haven used a high proportion of polypropylene fibers with silver, which increases perspiration and thus prevents
pressure sores and chills." Roman Karpíšek
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X


67ġ('1Ì.2035(6( 9<62.É.2035(6(
0,''/(&2035(66,21
SRXçLWtSUR
»YHOPLYãHVWUDQQpSRXåLWt
»VSRUWRYQtYêNRQ1 hodinu a delší
»UHJHQHUDFHSRYêNRQX
»SUHYHQFHNĜHþRYêFKåLO
»GORXKRWUYDMtFtVWiQtþLFHVWRYiQt


+,*+&2035(66,21
SRXçLWtSUR
»VSRUWRYQtYêNRQdo 1 hodiny
»Y\VRNp]DWtåHQt
»]iYRGQtQDVD]HQt
»QHERYKRGQpSURMHGLQFH
VPDORXYHOLNRVWtOêWHN

» wide range of using for racers as well as for recreational sportsmen
»VSRUWVHVVLRQKRXUDQGORQJHU
» regeneration after sport
» as prvetintion against spasmodic veins
»ORQJWLPHWDNLQJVWDQGLQJRUWUDYHOOLQJ

COMPRESSIVE CALF GUARD EVOTEC CoMax
Max
(návleky) – HIGH COMPRESSION
Kompresní návleky odvozené od modelu EvoTec Silver spolu se všemi
emi
m
svými vlastnostmi vyrobené s maximální možnou kompresí danou použitím
lycry a velmi jemnou strukturou materiálu.



» VSRUWVHVVLRQWLOOKRXU
 WLPHGHSHQGVRQHDFKLQGLYLGXDO
» KLJKO\RYHUORDGHGPXVFOHVUDFHXVDJH
» VSHFLPHQZLWKVPDOOFDOIVL]H

t all
Compression socks derived from the model Evotec Silver coming with
he
e lycra
of its properties, produced with maximum compression by using the
and very fine structure of the material.
orange
o
oran
range
2414
ID: 2

Cena: 379,-/ 14,4 €
blue/yellow
ID: 2615

14 mm Hg
17 mm Hg
21 mm Hg
22 mm Hg

16 mm Hg
19 mm Hg
23 mm Hg
24 mm Hg

MAX
MAX
MAX
MAX

» inovované kompresní ponožky EvoTec Silver vyvinuté
s pomocí předního českého fyzioterapeuta Romana Karpíška
» 3D vyztužené reflexní body, které zároveň zvyšují ventilaci vzduchu
v oblasti chodidla a prstů
» zpevňující lýtková část tvořená odlišnou strukturou zvyšuje
v daném místě kompresní poměr

Veškeré modely ponožek jsou vyráběny v České Republice z kvalitních technických materiálů s přídavkem stříbrného
vlákna, které snižuje tvorbu bakterií a vznik zápachu. Díky použití technického polypropylenu, který odvádí pot od těla,
zůstává vaše pokožka v suchu i při maximální zátěži.
All models of socks are made in Czech republic from quality technical material with silver fibres, that reduce
the production of bacteria and the formation of odours. Thanks to using of technical polypropylene that distract
the sweat from the body is your skin dry even at maximum load.

COMPRESSIVE SOCKS EvoTec CoMax
– HIGH COMPRESSION

black/white
ID: 2413
blue/orange
ID: 2614

pink
i k
ID: 2159

blue/orange
ID: 2610

bl
/
blue/green
ID: 1
892
1892

» innovative compression socks EvoTec Silver developed
with the help of the Czech leading physiotherapist Roman Karpíšek
» 3D reinforced reflex points that also insure air ventilation
in the feet and toes area
» firming of the calf caused by diﬀerent material structure increases
locally a compression ratio
Velikosti/Sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
Cena: 399,- / 15,40 €

green
ID: 2158

k
yellow/black
ID: 1891

white
hi
ID: 2157

COMPRESSIVE CALF GUARD EvoTec
(návleky) – MIDDLE COMPRESSION

Kompresní ponožky odvozené od modelu
EvoTec Silver spolu se všemi svými vlastnostmi, vyrobené s maximální možnou
kompresí danou použitím lycry a velmi
jemnou strukturou materiálu.

» funkčně promyšlené návleky na lýtka s proměnlivým tvarem, hustotou
ou
ího
nápletu a funkčními designovými prvky ideálně zvyšují rychlost krevního
oběhu a tím i okysličení svalu
oužití
» velikost návleku si vyberete dle velikosti Vašeho lýtka a také druhu použití
d
(na regeneraci se používá nižší komprese, pro několikahodinový závod
střední komprese, na krátkodobý silový výkon komprese co nejvyšší)
» široká škála barev, které doplňují kolekci oblečení Haven 2014
pink
ID: 2411

blue/yellow
ID: 2612

» functionally sophisticated calf sleeves with variable shape, density
of knitting and functional design elements ideally increases the rate
of blood circulation and thus oxygenation of muscles
» the size of the sleeve can choose according to the size of your calves
and also the type of use (for regeneration use a lower compression,
wer
for several hours taking races middle compression, for short-term power
output use maximum compression)
» a wide range of colors that complements the collection of clothing
collection Haven 2014

Velikosti/Sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
Cena: 529,-/ 19,90 €

yellow
ID: 2412

pink
ID
D 2415
ID:

COMPRESSIVE SOCKS EvoTec Silver
– MIDDLE COMPRESSION

0ČMWHQDSDPČWLMHGQXQHMGĤOHåLWČMãt]iVDGXSRXåtYDQtNRPSUHVQtFKSRPĤFHN.RPSUHVH9iPQHVPtEêWQHSĜtMHPQi3RNXG9iVSRQRåNDPRFVWODþXMHSRXåLMWHMLQDNUDWãtYêNRQQHERMLY\PČĖWH
]DSRQRåNXVPHQãtNRPSUHVt3RNXGYHVWĜHGQtNRPSUHVLQHFtWtWHåiGQêUR]GtOPH]LNODVLFNRXDNRPSUHVQtSRQRåNRXEČåWHGRQHMY\ããtNRPSUHVHDGRYROWH9DãHPXVYDOXSUDFRYDWQDSOQêYêNRQ

Compression socks derived from the
model Evotec Silver coming with all of
its properties, produced with maximum
compression by using the lycra and very
fine structure of the material.

ye
yell
ell
l ow
ll
yellow
ID
D: 2
24
2416
4
ID:

black/white
ID: 2409

blue/orange
ID: 2611

orange
ID: 2410

yellow
ID: 2091
1
black/green
ID: 2090

k/w
white
black/white
89
ID: 208
2089

Velikosti/Sizes: S, M, L, XL (dle velikosti lýtka/acc. calf size)
Cena: 259,- / 9,90 €
blue
ID: 2092

black/pink
ID: 2090

blue/orange
ID: 2613

36 | 37

TECHNICKÉ PONOŽKY TECHNICAL SOCKS

TECHNICKÉ PONOŽKY TECHNICAL SOCKS

SKI SILVER + SKI SILVER KIDS
– LIGHT COMPRESSION

LITE SILVER NEO LONG
» prodloužené lehké sportovní ponožky pro cyklistiku
» anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
» odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
» zesílená pata a špička proti oděru, ploché švy pro maximální komfort
» ploché švy pro maximální komfort

Lyžařská polypropylenová podkolenka nejvyšší úrovně s mírnou komě anatomické
presí (použitelná pro běžky či kolo), která kombinuje plně
provedení s vysoce funkčními materiály. Vyztužení paty a špičky je pro-ní tepelnou
vedeno z vlny SILVER WOOL, která zabezpečuje maximální
rsty) a paty.
izolaci a hřejivost v nejvíce náchylných místech špičky (prsty)
mální odvod
Ostatní oblasti jsou vyrobeny z polypropylenu pro maximální
ní je ponožka
vlhkosti od těla. Díky technickému a materiálovému řešení
velmi příjemná na nošení, příjemně hřeje a rychle schne. Konstrukce
é přináší
využívá několikanásobné použití tenčího materiálu, které
bou hlavních
maximální měkkost ponožky a komfort. Ionty stříbra v obou
materiálech zajišťují antibakteriální ochranu.
Ski polypropylene sock of the highest quality with gentle compression
ines fully
(applicable for cross-country skiing or bicycle) that combines
forced hee
heell
anatomical design with highly functional materials. Reinforced
m
and toe is made of SILVER WOOL threads that ensures maximum
thermal insulation and warmth in the most predisposed areas of the
ene for maxitip (finger) and heel. Other areas are made of polypropylene
al solutions,
mum moisture outlet. Thanks to its material and technical
uickly dry
sock is very comfortable to wear, pleasantly warm and quickly
dry. The
construction is made of multiple thin material that provides maximum
comfort and softness. Silver ions in the both main materials provide
antibacterial protection.

» typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
» anatomically smooth and very technical sock for demanding users
» lighten upper part with flexible part against slipping
» strenghten heel and tip against foot scratchess
» flat seams for neverending comfort
black
ID: 2370
black-children
ID: 2367

black/green
ID: 2428
green
ID: 2369
green-children
ID: 2366

pink
ID: 2368
pink-children
ID: 2365

black/grey
ID: 2429

» kotníkové lehké sportovní ponožky pro cyklistiku a další sportovní aktivity
» anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
» odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
» zesílená pata a špička proti oděru, ploché švy pro maximální komfort
» ideální pro cyklistiku, běh, outdoorové aktivity
» ploché švy pro maximální komfort
ties
e
» typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
rs
» anatomically smooth and very technical sock for demanding users
» lighten upper part with flexible part against slipping
» strenghten heel and tip against foot scratches
» perfect for biking, running, outdoor activities
» flat seams for neverending comfort

black/yellow
ID: 2619

sti
t /Si
/Sizzes: 34-36,
34-36,
34
36 37-39,
37-3 40-41, 42
42Velikosti/Sizes:
40-41,
42-43,
44-46
219,- / 8,
8
3 € (2 páry
y)
Cena: 219,8,3
páry)

TREKKING SILVER ADULT + KIDS
» treková zvýšená ponožka určená zejména do vyšších bot,
pohor, lyžařské a SNB obuvi...
» obsahuje všechny charakteristické prvky anatomické konstrukce,
pata typu „Y“, elastické pásky, speciální lem, ohybové odlehčení
a odvětrávací kanálek
» problémové oblasti vyztuženy proti otlakům a zvenku zesíleny
polypropylenem proti oděrům
» vhodná především pro náročné podmínky dlouhých výšlapů, nižší teploty
nebo přímo jako lyžařská ponožka
» nově také ve třech dětských velikostech

yellow/black
ID: 2338

black/pink
ID: 2621

pink/black
ID: 2339

white/red
ID: 2427

LITE SILVER NEO

Dětské velikosti / Children sizes: 27-30, 31-33, 34-36
Dospělé velikosti / Adult sizes: 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
Cena: 299,- / 11,4 € (dospělé)
199,- / 7,4 € (dětské)

black-green
+ black white
PACK
ID: 1116

blue/pink
ID: 2617

red/black
ID: 2618

black/g
black/green
ID: 2425

pink/black
ID: 2326

orange/black
ID: 2422

blue/yellow
ID: 2616

black/white
ID: 2620

blue/orange
ID: 2332

red/white
ID: 2423

black/grey
ID: 2426

yellow/black
ID: 2327

SNAKE SILVER NEO
» kotníkové lehké sportovní ponožky pro běh, cyklistiku a další sportovní aktivity
» anatomická hladká a technicky propracovaná ponožka pro náročné uživatele
» odlehčená svrchní část s pružnou vložkou proti shrnutí
» zesílená pata a špička proti oděru
» ploché švy pro maximální komfort

» trekking longer socks designated especially to stable boots, ski or snb shoes
» inhalt all characteric signs of anatomic construction as heel typ Y, flexible strap
in the middle, special hem, airy channels, …
» problematic areas strenghten against scratches and injuries
by polypropylen double layer
» ready for long hikings, lower temperatures or directly as ski/snb sock
» avalaible also in three children sizes
Velikosti/Sizes: 27-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
Cena: 329,- / 12,4 € (2 páry)
219,- / 8,9 € (2 páry - dětské)

46
Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
Cena: 239,- / 9,20 € (2 páry)

children
black/green ID: 2334

children
black/grey

» typical lenght for bike sock that can be used for other sport activities
» anatomically smooth and very technical sock for demanding users
» lighten upper part with flexible part against slipping
» strenghten heel and tip against foot scratches
» flat seams for neverending comfort

black/green
ID: 2420

6
Velikosti/Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46
90,- / 7,40 € (2 pá
áry)
Cena: 190,páry)

bl
black/grey
ID 2421
ID:
red/black
ID: 2618

blue/pink
ID: 2617

black
black/yellow
bl
k
ID: 2619

black/yellow
ID: 2620

blue/orange orange/black
ID: 2419
ID: 2417

pink/black
ID: 2324

red/white
ID: 2418

yellow/black
ID: 2325
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BUGABOOS FACE MASKS

ŠÁTKY

BANDANAS

Šátky
Šát
á k
ky
yH
Haven jsou určeny pro všechny, kdo milují aktivní styl života, jednoduednoducchost
ch
cho
host a praktičnost. Vyberte si design, jedna velikost je určena pro všechny
d
ospě
ělé, jedna velikost speciálně pro děti. Junior od 5 let výše si dle velikosti
dospělé,
hlavy vyb
vybere zda šátek pro děti či dospělé. Praní a sušení je snadné a rychlé
díky p
použitému kvalitnímu materiálu, barvy jsou stálé.

BUGABOOS FULL FACE MASK
Na všech maskách Bugaboos je použitý vynikající materiál zajištující
odvod vlhkosti od těla směrem do vnější části, kde dochází k odpaření.
Kukla umožňuje přetažení obličejové části pod bradu a tím větší variabilitu použití při různém počasí. Size S/M je určena pro menší velikost
hlavy - ženy a teenageři, L/XL určena pro ostatní.

Band
Bandannas HAVEN are designated for active lifestyle lovers. Choose your design o
only and enjoy. One size fits all adults, one size fits all children.If you are
jjunior
jun
ior
or (5-9 years), choose rather both sizes because nobody know your
our head
ssize
si
siz
i e (u
(usually is to wear adult already). You can wash your bandanna as many
times as you wish, colours are stable and cloth is extremely quickly dry.
ry. Enjoy
your first day with bandanna HAVEN.

magenta/green
ID: 2035

All the masks are Bugaboos used superior materials to ensure moisture away from the body towards the the outer portion which leads to
evaporation. Kukla allows drag facial part under the chin and the greater variability use in various weather conditions. Size S / M is intended
for smaller faces in women and teenagers, L / XL intended for others.

STOJAN/DISPLAY
» samonosný stojan Haven pro připevnění 12-16 ks šátků (pro obchodníky zdarma)
» display Haven for 12-16 pcs of headscarves (free of charge for salesmen)

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 490,- / 18,40 €

blue/green
ID: 2034

white/grey
ID: 2036

black/grey
ID: 2032

ŠÁTKY PRO DOSPĚLÉ/ADULT BANDANNAS
ANDANNAS

black/green
ID: 2033

BUGABOOS FACE MASK

Cena: 199,- / 7,40 €

NEO

Mraveniště/Antill
tě/Antill

ID: 1446
Barvy/Colours: blue, green, grey

Barvy/Colours:
Barvy/Co
Barv
y
lour
ou s:

Stylové zimní šátky s dvouvrstvým materiálem, který
odvádí pot z vnitřní vrstvy na povrch a zároveň eliminuje
vnik vlhkosti do vnitřních vrstev. Chytrý odvod vlhka od úst
a nosu. Perfektní zpracování detailů a designů ... to je
Norge Måten.
Stylish winter facemasks made of double-layer material
that provide perfect moisture transport from body to upper part that consequently helps to avoid getting wet into
inner parts. Clever moisture outlet from mouth and nose.
Perfect detail and design treatment ... this is Norge Måten.

black
ID: 1560

green
ID: 2588gr

blue
ID: 2588blu

Lebky/Skull

ID: 1447
Barva/Colours: pink, black, blue

moustache
ID: 1561

Velikosti/Sizes: S/M (48-54), L/XL (55-62)
Cena: 390,- / 14,90 €

monkey
ID: 1559

orange
ID: 2588or

braces
ID: 1556

vampire
ID: 1564

skul
ID: 1562

g
tongue
ID: 1563

cat
ID: 1557

pink
ID: 2588pi

black
ID: 2588bl

red
ID: 2588re

colour
ID: 1558

NAS
ŠÁTKY PRO DĚTI/JUNIOR BANDANNAS
Cena: 199,- / 7,70 €

ZOO

Rybičky/FIsh

Barvy/Colours: grey, red

ID: 1767

Myš/Mouse

ID: 1769

Fotbal/Football

ID: 1768

ID: 1450

ID: 1451
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ŠÁTKY A ČEPICE

BANDANAS AND CAPS

CHRÁNIČE

WIDE

PURE NORDIC NEO

» čelenka z příjemného dvouvrstvého
materiálu odvádějící pot
» ve dvou velikostních vyhotoveních
eo
» výborně se hodí ke kraťasům CUBES Neo či PEARL Neo

black/grey
ID: 2469

green
ID: 2472

» headband from a comfortable double layered
material that wicks sweat
» in two sizes
» perfectly suited for shorts CUBES Neo or PEARL Neo
Velikosti/Sizes:
Cena: 229 Kč / 8,70 €

S/M (děti,junioři, ženy)
L/XL (ženy, muži)

orange
ID: 2470

pink
ID: 2473

red
ID: 2471

» čelenka odvozená z modelu WIDE v užším provedení
» headband derived from the model WIDE
in narrower design

Cena: 209 Kč / 7,90 €

» zimní čepice z prodyšného bi-stretch materiálu
s vnitřním počesem pro příjemné nošení a dobrý odvod potu
» vhodné na běžky, běh, pod helmu či jen tak do města
» winter hat made from breathable bi-stretch fabric
internal napped for a comfortable fit and good ventilation
» suitable for cross-country skiing, running,
under the helmet or just for city walks
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 340 Kč / 12,90 €

green
ID: 2608

black
ID: 2606

pink
ID: 2609
red
ID: 2607

Skladem / In stock: 15.10.2016

CAP PURE NORDIC - NO WIND

THIN

Velikosti/Sizes:

PROTECTORS

orange
ID: 2475

black/grey
ID: 2474

green
ID: 2477

pink
ID: 2478

Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 240,- / 8,99 €

black
ID: 1521

white
ID: 1522

red
ID: 1523

» výkyvný odepínací chránič páteře
» odepínací chrániče loktů, ramen a předloktí
» chránič hrudníku
» flexible removeable back protector
» removeable protectors of elbows, shoulders and forearms
» protector of chest

black/orange
ID: 2628

ID: 1399

Velikosti/Sizes: XS, S, M, L
Cena: 3.190,- 2.490,- / 95,90 €

black/green
ID: 2627

BEANIE HAVEN

DH KALHOTY
LONG TROUSERS SPITFIRE
» navrženy speciálně pro DH, BMX, Freeride
» jsou tvořeny odolnými materiály a pružnou SPANDEX
tkaninou v oblastech namáhání
» možnost odepnutí nohavic
» vnější kapsa pro drobnosti

Kulich v z kvalitního jemně česaného a příjemného acrylicu
icu
s fleecem uvnitř. Design v severském stylu.
Soft processed acrylic material with fleece headband inside.
side.
Nordic design.
Velikosti/Sizes: S/M, L/XL
Cena: 199,- / 7,40 €

red
ID: 2476

CADAVER BODY

CAP HAVEN

Cena: 490,- / 18,9 EUR
Skladem / In stock: 15.08.2016

blue
ID: 1524

XC Ski cap from nowind membrane material
with technical furry surface inside.

S/M (děti,junioři, ženy)
L/XL (ženy, muži)

» stylová kšiltovka Haven, která skvěle doplňuje kolekci 2016
» tato kšiltovka má pevný rovný kšilt a velikost je nastavitelná
pomocí plastového pásku
» stylish cap Haven that perfectly accompanied colours
used for clothing as shorts, T-shirts, hoodies.
» adjustable size by classic plastic strap

Běžkařská čepice z neprofukavého nowind materiálu
s membránou a technickým chloupkem pro lepší
odvod potu, vyráběná v různých barvách a dvou velikostech.

green camo
ID: 1409

red
ID: 1408

» designed specially for DH, BMX, Freeride
» made of durable materials and flexible Spandex
cloth in areas of big tension
» possible to take oﬀ sleeves
» pocket for trinket

white/red
ID: 1530

Barvy/Colours: red, green camo
Velikosti/Sizes: 28, 30, 32, 34
Cena: 2.490,- 1.190,- / 44,90 €
white/blue
ID: 1531

dark
ID: 1529
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CHRÁNIČE

PROTECTORS

CHRÁNIČE

PROTECTORS

GUARDIAN SHORTS

CADAVER KNEE

Absorpční kalhoty z velmi příjemného a pružného materiálu, vhodné
odné na SNB,
okré sedačce
lyže zabraňující i prochladnutí při sezení na sněhu či zmrzlé a mokré
lanovky..
hopností
Tlumící materiál: SBR pěnovka ... materiál s extrémně tlumící schopností
iál.
EVA 1800 ... univerzální tlumící a izolační materiál.
uje
Vhodné jak na zimní, tak i letní sporty. Nowind poklopec zabraňuje
profouknutí v citlivých partiích.

» lehké chrániče s perfektní fixací k noze pomocí nohavičky
a stahovacích pásků
» výborně drží na svém místě a neomezují v pohybu
» light protectors with sleeve and fastening straps
for perfect fixation
» perfect fitting at leg and don´t limited in movement
Velikosti/Sizes: S/M
Cena: 1.190,- 890,- / 34 €

Absorbing trousers made of flexible material ready for SNB,
ski or bike that ensure great absorbtion against coldness
within sitting on snow or frozen/wet lift seat.
g ca
ccapability
pability
Absorbing material: SBR foam ... material with extremely absorbing
m
erial
EVA 1800 ... universal absorbing and isolating mat
material
Ready for winter sports as well as summer sports.
Windproof fly ensure the warmth in sensitive body parts.

ID
ID:
D 1406
140

GUARDIAN FLOW

Velikosti/Sizes: XS/S , M/L , XL/XXL
Cena: 1.290,- / 49 €

happy
ID: 1138

» prodloužené absorbéry zakrývající koleno i holenní
ní kost
z materiálu SBR s výbornou tlumící schopností
ybu
» poddajná konstrukce nikterak neomezující v pohybu
» nastavitelné pásky v horní i dolní části
» možnost výběru ze čtyř velikostí
a dvou barevných kombinací
» extended absorbers covering the knee and tibia bone,
aracteristics
made of SBR material with excellent damping characteristics
» pliable structure not limiting in a motion
sible
» adjustable straps at the top and bottom part possible
tions
to choose from four sizes and two color combinations
Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
Cena: 990,- / 36,90 €

black
ID: 1139

FLEX GUARD
black/grey
ID: 2318

black/green
ID: 2319

» vyměkčené elastické kalhoty s vyztužením na potřebných
partiích + odnímatelná výztuha kostrče z tvrzeného ABS plastu
» Soft flexible shorts with reinforcement on necessary areas +
removable reinforcement of coccyx bone made of durable ABS
plastic material
Barva/Colours: black
Velikosti/Sizes: S, M, L, XL
Cena: 990,- 890,- / 33,90 €

ID: 1405

GUARDIAN KNEE, ELBOW & WRIST
Perfektně padnoucí absorbéry kolen, loktů a zápěstí téměř neomezující v pohybu
u díky
rbéry
poddajnému materiálu. Při zakleknutí na sněhu již nikdy neprochladnete! Absorbéry
uky.
loktů ochrání při pádu a s absorbérem zápěstí se vyhnete zlomeninám zápěstí ruky.
Tlumící materiál: SBR pěnovka ... materiál s extrémně tlumící schopností
EVA 1800 ... univerzální tlumící a izolační materiál.
Vhodné jak na zimní, tak i letní sporty.
hanks
anks
Knee, elbow and wrist absorbers fits so great that you can´t almost feel them thanks
to used flexible but greatly absorbing material
connection of two absorbing material:
SBR foam ... material with extremely absorbing capability
EVA 1800 ... universal absorbing and isolating material
nees,
It helps you against cold within kneeling on snow, serve you against injuries of knees,
elbow and also wrists. Ready for winter as well as summer sports.
Velikosti/Sizes: XS/S , M/L , XL/XXL
Cena: 599,- (kolena)
599,- (lokty)
/ 21,90 €
/ 21,90 €

339,- (zápěstí)
/ 21,90 €

happy
ID: 1140

black
ID: 1141

OPTIMUM SKATE SET
» 3-dílný set na inline, skate…
» v moderní designu a tvaru

white
ID: 1128

» 3-parts set of protectors for inline, skate, …
» in modern design and shape
Velikosti/Sizes: XS, S/M, L/XL
Cena: 440,- / 16,90 €
happy
ID: 1144

black
ID: 1145

happy
ID: 1143

black
ID: 1142

black
ID: 1129
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LÁHVE

BOTTLES

HYDRATAČNÍ VAKY

KOŠÍK NA LÁHEV BASIC
/BOTTLE HOLDER BASIC

HYDRATIVE BAG LUMINITE

» ultralehké, pevné a nezničitelné košíky na láhev v elegantním designu
» dodáváno se šrouby

white
ID: 1121

» ultralight, tough and indestructible bike water cages in elegant design
» delivered incl. screws.

blue
ID: 1122

Barvy/Colours: black, white, red, blue
Cena: 129,- / 4,9 €

red
ID 1120
ID:

black
ID: 1119

» alu držák na láhev uchycený v plastu pro snížení vibrací
» upevnění pomocí 2 šroubů
black
ID: 1394

» lehký odolný batoh s propracovanou zadní částí včetně spolehlivého
vého
rem
vodního rezervoáru Microban s obrovským plnícím/čistícím otvorem
a spolehlivým výměnným náústkem
» objem batohu 11 l, objem vodního rezervoáru 2 l
» asymetrické umístění zipů a popruhů pro lepší ergonomii
3,
» speciální vyměkčená kapsa pro mini Ipad či tablet, kapsa na MP3,
brýle, hustilku, speciální úchyty pro přilbu
» hrudní a bederní pás, velké množství reflexe
» lightweight durable backpack with sophisticated rear
uge
part including reliable water reservoir with Microban huge
piece
filling/cleaning aperture and reliable removable mouthpiece
» backpack volume 11 l , water reservoir volume 2 l
» asymmetrical placement of zippers and straps
for better ergonomics
cket,
» special padded pocket for mini Ipad or tablet, MP3 pocket,
gla
, airr pump,
pump
m special mounts
ts fo
or h
elmet
glasses,
for
helmet
c
n lumbar
nd
lum
umbar
bar belt and large am
moun
ou t of reflection
ect
c ion
on
» chest
and
amount

KOŠÍK NA LÁHEV/BOTTLE HOLDER
» alu rack for bottle fixed in plastic to reduce vibration
» consolidating by using 2 screws

HYDRATIVE BAGS

silver
ID: 1393

Barvy/Colours: black, silver
Cena: 49,- / 1,9 €

Cena 1490,1490
490,49
,- / 55,
55,90
9 €
Cena:
11
190,
90,-- / 4
4 0 € bez vodního
4,9
ho va
vak
ku
1190,44,90
vaku

HAVEN POLYCA NO LEAKING 0,6L

black/green
ID: 2322g

black/blue
ID: 2322b

green/black
ID: 2321

black/pink
ID: 2322p

black/red
ID: 2322r

asymetrický tvar
/ assymetric shape

» nové láhve s praktickým uzávěrem Optional Hydro Flow,
který neteče ani v těch nejhorších podmínkách
» z kompletně zdravotně nezávadných materiálů s vysokým stupněm antibakteriální ochrany
» jemné drážkování v oblasti úchopu láhve rukou proti možnému vyklouznutí
» vlastnosti testovány a garantovány při použití v tepl. rozmezí: -20 až +100°C
» practical bottle cover Optional Hydro Flow that ensure simply no water leaking
» made of non hazardous materials with high grade of antimicrobial protection Microban
» gentle corrugation in grip area against slipping
» tested and quaranteed in temperatures: -20° till +100°C
Barvy/Colours: green, blue
Cena: 249,- 219,- / 8,30 €

blue
ID: 1132

green
ID: 1131

reflexe
/ reflective parts

PETLEAK 0,75L MICROBAN NO LEAKING
» nové láhve s praktickým uzávěrem Optional Hydro Flow, který neteče ani v těch nejhorších podmínkách
» vyrobeno z kompletně zdravotně nezávadných materiálů
» jemné drážkování v oblasti úchopu láhve rukou proti možnému vyklouznutí
» vlastnosti testovány a garantovány při použití v tepl. rozmezí: -20 až +100°C
ID: 1130

» practical bottle cover Optional Hydro Flow that ensure simply no water leaking
» made of non hazardous materials
» corrugation in grip area against slipping
» tested and quaranteed in temperatures: -20° till +100°C
Cena: 199,- 159,- / 5,9 €

úchyty pro zajištění přilby
/ clips for fastening the helmet

Cykloláhve/Bottles 0,5l, 0,7l a 1l
» lahev s těsněním kolem závitu a gumovým náústkem
» bottle with gasket around thread and with rubber mouthpiece
Cena:

0,5 l ...79,/ 3,10 €

0,7 l ...89,/ 3,50 €

1,0 l ...109,-

ID: 1383

ID: 1384

ID: 1385

kapsa na hustilku
/ air pump pocket

stahovací pásek pro zmenšení
objemu batohu
/ tightening belts to decrease
the bag volume

/ 4,20 €

0,5 l

0,75 l

1,0 l
1

záchranná píšťalka
/ safety whistle

hrudní a bederní pás
/ chest and lumbar belt

1,0 l
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HYDRATAČNÍ VAKY

HYDRATIVE BAGS

PODSEDLOVÉ BRAŠNY

NÁHRADNÍ REZERVOÁR / SPARE RESERVOIR

EXE RACE 14.0 RAINCOVER

» náhradní rezervoár nejen do batohů Haven o objemu 2,2 l
» antibakteriální úprava Microban
» pull-oﬀ systém – snadno si otevřete celou horní stranu vaku
a rukou pohodlně vyčistíte vnitřní stěny
» nikdy netekoucí náustek s rychlospojkou, který nezklame
» suitable for bags HAVEN and other bags that can load 2l water bag
» antibacterial treatment MICROBAN
» pull-oﬀ systém … easy opening of whole upper side and clean inner walls
» never leaking mouthpiece with quick release

SEAT BAGS

» eliptická brašna pod sedlo s držákem Easy-Fix, který zajišťuje
snadné vyjmutí a připevnění zpět a dlouhou životnost
» vyrobena z pevného, odolného a snadno čistitelného materiálu
» 3M reflexní pásek od Scotchlite®
» objem 1,4 l, součástí je vestavěná pláštěnka
» elliptical saddlebag with Easy-Fix holder, which ensures easy
removal and attachment of the bag and long service life
» made of strong and durable material, easy to clean
» 3M Scotchlite reflective tape from Scotchlite®
» volume of 1,4 liters, includes a built-in rain cover

by hand

WATER-TEX MICROBAN
» vyrobeno z PVA ...silný, odolný a měkčený materiál s antibakteriální
úpravou a ideálními vlastnostmi vaku na přepravu pití

Cena: 199,- / 7,50 €
ID: 180614

ID: 1387
7

» made of PVA … strong, durable and softer material with antibacterial treatment
and huge hole to wash the bag inside replaceable quick-release mouthpieces

EXE RACE 6.5

Cena: 399,- / 14,90 €

MICROBAN
ID: 1118

vyrobeno z PE … slabší materiál než PVA s antibakteriální úpravou a obdobnými vlastnostmi

» eliptická brašna pod sedlo s držákem Easy-Fix, který zajišťuje
snadné vyjmutí a připevnění zpět a dlouhou životnost
» vyrobena z pevného, odolného a snadno čistitelného materiálu
» 3M reflexní pásek od Scotchlite®
» objem 0,65 l
» elliptical saddlebag with Easy-Fix holder, which ensures easy
removal and attachment of the bag and long service life
» made of strong and durable material, easy to clean
» 3M Scotchlite reflective tape from Scotchlite®
» volume of 0,65 liters

Cena: 349,- / 12,90 €

NÁHRADNÍ NÁUSTEK
/SPARE MOUTHPIECE

Cena: 159,- / 7,50 €
ID:
D 180
180665P

Cena: 129,- / 4,90 €

EXE RACE 2.5

POUZDRO NA MOBIL
/CELL PHONE CASE

» eliptická brašna pod sedlo s držákem Easy-Fix, který zajišťuje
snadné vyjmutí a připevnění zpět a dlouhou životnost
» vyrobena z pevného, odolného a snadno čistitelného materiálu
» 3M reflexní pásek od Scotchlite®
» objem 0,25 l, velikost vhodná pro silniční kola

» voděodolný držák na telefon s odnímatelným systémem
» telefon je možné i s pouzdrem odejmout z řídítek a vzít s sebou
do kapsy do vlhkého či prašného prostředí
» vhodné na všechny průměry řídítek
» 2 rozměry pouzdra: a) max. rozměry telefonu (d*š*v): 120x65x20mm ID: 2029m
b) max. rozměry telefonu (d*š*v): 145x85x20mm ID: 2029l

» elliptical saddlebag with Easy-Fix holder, which ensures easy
removal and attachment of the bag and long service life
» made of strong and durable material, easy to clean
» 3M Scotchlite reflective tape from Scotchlite®
» volume of 0,25 liters, ideal size for road bikes

» waterproof phone holder with removable system in humid or dusty environments
» suitable for all diameters of handlebars
» 2 sizes of case:
a) max dimension of the phone (D * W * H): 120x65x20mm
20mm
b) max dimension of the phone (D * W * H): 145x85x20mm

ID: 180625

Cena: 129,- / 4,90 €

Cena: 299,- / 11,40 €

EXE RACE RUNNING

VODĚODOLNÉ POUZDRO
/WATER RESISTANT CASE ARYCA

» brašna okolo pasu (ledvinka) na láhev, kapsa na zip
+ gumové pásky na uchycení např. větrovky
» vhodná pro běh, běžecké lyžování či trekking

» pouzdro je vodotěsné do 5 metrů a to ve sladké i slané vodě
enností
» slouží k uložení vašeho mobilního telefonu, fotoaparátu, peněz a jiných cenností
» vnitřní rozměry 5,5 x 11 cm a vnější rozměry 8 x 17 cm
Použití: i-Phone 4, převážná část chytrých telefonů

» waist bag for one bottle, pocket with zipper
+ rubber bands to attach things such as wind jacket
» suitable for running, cross-country skiing or trekking

» case is waterproof to 5 meters in fresh and salt water too
ueables
» used to save and protect your mobile phone, camera, money and other valueables
» internal dimensions 5,5 x 11xm, outer dimensions 8x 17cm
Using: i-Phone 4, wide range of smart phones

Cena: 159,- / 5,90 €

Cena: 399,- 149,- / 5,60 €

ID: 2160
láhev není součástí
/bottle is not included
black
ID: 1418

green
ID: 1419
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DOPLŇKY

ACCESSORIES

DOPLŇKY

ZÁMKY/LOCKS 8X120, 10X150, 12X150, 25X100
Zámek 8x120

» steel wires are stored in high
quality and hard polymer
» 2 keys
nst dirt
» cover of lock as protection against

» imitace bike řetězu
čuku
» vyrobeno z chirurgické oceli a tvrzeného kaučuku
ané vody
(vydrží celodenní nošení a koupání včetně slané
bez povrchových změn)
vanou
» jedna velikost - možnost zkrácení na požadovanou
délku díky vyjímatelným článkům
» dodáváno v dárkové kazetě

» lanka uložena v kvalitním a pevném polymeru
» 2 klíče
» zakrytí zámku proti nečistotám

ID: 1389

» steel wires are stored in high quality
and hard polymer
» 2 keys
» cover of lock as protection against dirt

Cena: 99,- / 3,70 €

Cena: 139,- / 5,30 €

Zámek 10x150

Zámek 25x100

» lanka uložena v kvalitníma pevném polymeru
» 2 klíče
» zakrytí zámku proti nečistotám
» steel wires are stored in high
quality and hard polymer
» 2 keys
» cover of lock as protection against dirt
Cena: 119,- / 4,50 €

BIKE NÁRAMEK/BIKE BRACELET

Zámek 12x150

» lanka uložena v kvalitním a pevném
ém polymeru
u
» 2 klíče
» zakrytí zámku proti nečistotám

ID: 1390

ID: 1391

» pevné ocelové články spojeny
a uloženy v kvalitním a pevném polymeru
» 2 klíče
» zakrytí zámku proti nečistotám
» solid steel articles are linked
and stored in high quality polymer
» 2 keys
» cover of lock as protection against dirt

rubber
ID: 2406

classic
ID: 1380

ID: 1392

PŘEVODNÍK S ŘETÍZKEM/CRANKSET WITH NECKLACE

ZÁMKY BAREVNÉ/COLOURFUL LOCKS
LOCK
KS

» nerezový řetízek s přívěškem
kem ve ttvaru
varu k
kliky
liky s pře
p
př
převodníkem
vodník
vod
n em
ní
m
ní povrch
chovou
cho
vou úprav
vou
o
» vyroben ze slitiny s kvalitní
povrchovou
úpravou
ustři
třiiže
žen
ením
» řetízek možno jednoduše zkrátit us
ustřižením
tě
» dodáváno v dárkové kazetě

» různobarevné zámky v délce 100 cm
» lanka uložena v kvalitním a pevném polymeru
» 2 klíče
» zakrytí zámku proti nečistotám

Cena: 149 Kč / 5,90 €

punk
ID: 2407

» imitation of a bike chain
bber
» bracelet made of stainless steel and hardener rubber
er
(lasts all day wear and bathing including salt water
without surface changes
» unisize – possibility to shorten to required lenght
thanks to individual parts
» packed in gift box
Cena: 259,- / 9,90 €

Cena: 299,- / 11,3 €

» locks in various colours in length of 100 cm
» steel cable in solid polymer
» 2 Keys
» bushing covered gainst dirt

ACCESSORIES

ID: 2547pi

ID: 2547gr

ID: 2547bl

ID: 2547or ID: 2547pur

TOOLS CLASSIC

nt
nt
» stainless steel chain with pendan
pendant
uality co
oati
a ng
g
» made of alloy with high quality
coating
h nb
y cutt
ccutting
utting
tting
in
» possibility to shorten the chai
chain
by
» packed in gift box
Cena: 290,- / 10,90 €

ID: 1381

TRAVELLER

» sada obsahuje: plochý a křížový šroubovák, stranový klíč 8, 10, 12mm, nástrčný
klíč (gola) 8, 9, 10, imbusový klíč 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, centrklíč k centrování kol

» peněženka SLIME vyrobená z MTB duší, která všem znalým vysvětlí kam patříte
» propracovaná vnitřní část kam uložíte bankovky, mince, kreditní karty a další

» this set includes: flat and Phillips screwdriver, spanner 8, 10, 12mm,
socket wrench 8, 9, 10, allen key 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, centering key

» SLIME wallet made of MTB inner tubes to show to all knowledgeable where are your roots
ots
» sophisticated interior where you can store banknotes, coins, credit cards and more

ID: 2031

Cena: 159,- / 5,90 €

Cena: 399,- 199,- / 7,50 €

TOOLS CHAIN
» multifunkční nářadí z kvalitního materiálu se všemi potřebnýmii
imbusovými klíči + nýtovačem
» multifunctional tools of quality material with all the necessary
allen keys + riveting
Cena:

ID: 2590bl

ID: 2590blu

259 Kč / 9,90 €

ID: 2590re

TEEGER

ID: 1814a

» peněženka SLIME vyrobená z MTB duší, která všem znalým vysvětlí kam patříte.
» jednoduchá peněženka s dvěma kapsami.
» SLIME wallet made of MTB inner tubes to show to all knowledgeable where are your roots
ts
» simple wallet with two pockets.

DRŽÁK KOLA NA ZEĎ
/ BIKE HOLDER TO THE WALL

Cena: 259,- 149,- / 5,90 €

ID: 1814b

» univerzální držák pro upevnění kola na zeď dodávaný včetně šroubů a hmoždinek
hmoždin
» universal bike rack to the wall delivered with screws and dowels
Cena: 159,- / 6,10 €

ID: 1395
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GRIPY

GRIPS

ČELOVKY

3-IN-1 BULLET 350

GRIPS CLASSIC
» 100% silikonové gripy absorbují maximum rázů
» maximálně snižují znecitlivění rukou
» velmi nízká váha
» jistota dobrého úchopu – nekloužou, nelepí
» v mokru nedochází k „protáčení“ na řídítkách
» na slunci nemění barvu ani tvar
» možnost dodání s bílými nebo černými koncovkami
pro dokonalé vyladění Vašeho stroje

red
ID: 2040

» 100% silicon grips absorbs maximum shock energy
» eﬃciently reduce numbness
white
» very low weight
ID: 2043
» guarantee good grip, non-sticky
» avoid „spinning“ on the handlebars
» sun makes no change of color or shape
» available with white or black end caps for perfect tuning of your machine
Délka/length: 130 mm

Průměr/diameter: 32 mm

HEADLAMPS

green
ID: 2041

orange
ID: 2042

blac
lacck
black
4
ID: 2044

g y
grey
D: 2045
204
ID:

Cena: 429,- / 15,90 €
pink
ID: 2316

reflex green
ID: 2317

Výkonné světlo o svítivosti 350 lm se třemi nástavci: řídítka kola, čelovka, připev8650, nanění na helmu. Zdrojem jsou 2 ks silné a kvalitní nabíjecí baterie Li-On 18650,
ulací pro
bíječka na 220 V. Osvětlení zajišťuje CREE 3W dioda s elektronickou regulací
konstantní světelný tok.
Indikace stavu baterií: Elektronický vypínač je podsvícen:
modře: napětí v baterii OK, červeně: baterie je třeba dobít
4 stupně intenzity v % / výdrž v h:
20%/14h, 50%/7h, 100%/3h, stroboskop 1200 lm 20 Hz 100%/7 h
Váha lampy: 110 g
Váha setu baterií: 148 g
Powerful light with brightness 350lm and three adapters:
bike handlebar, headlamp, adapter for helmet
Source: 2pcs HQ rechargeable Li-On battery 18650, recharger 220V.
Light beam: CREE 3W LED with electronic regulation for stable light beam..
Battery indicator: Oﬀ/On button lights blue: OK, red: need to recharge
4 levels of illumination (% of power/persistance in hours):
20%/14h, 50%/7h, 100%/3h, strobo 1200lm 20Hz 100%/7h
Weight of lamp: 110g
Weight of battery set: 148g

x

ID: 1134

Cena: 1.690,- 1.190,- / 44,90 €

GRIPS CLASSIC ERGO
» 100% silikonové gripy s vnitřní ERGO vložkou absorbujíí
maximum rázů – jediné na trhu!
rní
n nerv
v
» ergonomický tvar, který maximálně snižuje tlak na ulnární
a tím podstatně snižuje znecitlivění rukou
» velmi nízká váha
» jistota dobrého úchopu – nekloužou, nelepí
» v mokru nedochází k „protáčení“ na řídítkách
» na slunci nemění barvu ani tvar
» 100% silicon grips with inner insert absorbs maximum
shock energy – the only in the market!
» ergonomic shape that decrease the pressure to ulnar nerves
that eﬃciently helps to reduce numbness
» very low weight
» guarantee good grip, non-sticky
» avoid „spinning“ on the handlebars
» sun makes no change of color or shape
Délka/lenght: 130 mm

Průměr/diameter: 32 mm

SUNREE YOUDO II
» malá, ale silná čelovka s třemi diodami poskytující jak ostré
é světl
světlo
ětlo
ho kuž
k
ele
v kuželu s dosvitem 115m, tak světlo rozptýlené do širokého
kužele
» možnost maximální, strední a nízké intenzity svitu,
nouzový blikací režim
red
ID: 2046red

white
ID: 2046whi

green
ID: 2046gre

black
ID: 2046bla

orange
ID: 2046ora

grey
ID: 2046gry

Cena: 549,- / 20,9 €

green/black
ID: 2589gr

Ostrý kužel/Long distance light
Svítivost/Intensity: max/medium/eco 115/40/5 lumen
Dosvit/Lightning distance: max/medium/eco 115/80/6 m
0/180 h
Životnost baterií/Burn time: max/medium/eco max. 40/70/180
Roztýlené světlo/floodlight
Svítivost/Intensity: max/eco 15/7 lumen
Dosvit/Lightning distance: max/eco 6/4 m
Životnost baterií/Burn time: max/eco 110/190 h

GRIPS ERGO CORK

Vodotěsnost/Waterproof: IPX6
Váha/Weight: 56 g
Zdroj/Source: 3xAAA

» propracované ergonomické gripy z velmi kvalitního korku importovaného z Německa
» korkové gripy mají přirozenou tlumící schopnost a díky svému podstatnému rozšíření
eliminují tlak na ulnární nerv a oddalují únavu rukou a paží
» sophisticated ergonomic grips made of high quality cork imported from Germany
» cork grips have a natural damping capacity and due to its substantial expansion eliminates
pressure on the ulnar nerve and delay fatigue of hands and arms
Délka/lenght: 130 mm

» small but powerful headlamp with three diodes
providing both a bright light in a cone with lightning
distance 115m and also the light scattered
in a wide cone
» the possibility of maximum, medium and low light
intensity, emergency flashing mode

orange/black
ID: 2589or

Cena: 729,- / 27,90 €

Cena: 499,- / 18,90 €
ID: 2047

purple
ID: 2408p

blue
ID: 2408b

neon green
ID: 2408g

orange
ID: 1818or

green
ID: 1818gr
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ČELOVKY

HEADLAMPS

CYKLOOSVĚTLENÍ

SET SVĚTEL/SET OF LIGHTS BALL

SILIKONOVÝ PÁSEK / SILICON STRAP

» exkluzivní tvar
» pogumovaný povrch
» rychlá montáž a demontáž

» průsvitné pěkné voděodolné pásky s vysokou svítivostí
v různých barvách
» připevnění na ruku, nohu, psa, kdykoliv, kamkoliv
» pěkný dárek

» exklusive shape
» rubberized surface
» quick release and fastening

» nice translucent waterproof tape with high brightness
in diﬀerent colors
» attaching a hand, foot, dog, anytime, anywhere
» nice gift
Cena: 199 Kč / 7,60 €

BIKE LIGHTS

ID: 1412

Cena: 199,- 149,- / 5,60 €

SET SVĚTEL/SET OF LIGH
LIGHTS
HTS C
COSMIC
OSM
MIC

green
ID: 2548gr

» diodová mikro světla
» více světelných režimů
» rychlá montáž a demontáž

blue
ID: 2548bl
white
ID: 2548wh

» LED micro lights
» more lightning modes
» quick release and fastening

red
ID: 2548re

Cena: 149,- 99,- / 3,70 €

white
ID: 1414

black
ID: 1413

REFLEXNÍ PÁSEK / REFLECTIVE STRAP
ZADNÍ BLIKAČKA/REAR LIGHT POWER

» reflexní pásek z 3M materiálu
» 4 integrované blikající diody
» upevnění pomocí suchého zipu
» snadno vyměnitelné baterie

» zadní svítilna s vysocesvítivou diodou a dvěma světelnými režimy
» adaptér na uchycení

» reflective strap of 3M material
» 4 integrated diodes
» fastening by fastening velcro
» easy to change battery

» rear light with high lightning diode and 2 lightning modes
» bike adapter
ID: 1425

ID: 1415

Cena: 149,- 99,- / 3,70 €

Cena: 159,- / 6,10 €

ROLLERS
» univerzální samonavíjecí rollery ve více designech a barvách
» universal rollers in diﬀerent designs and colours

PUMPA TECHNICALS

Silver: Chrome
PVC: purple, black, red

» vysokotlaká pumpa vyrobena z hliníkového těla a ocelové základny
s výměnnými vnitřními částmi, které zajišťují vysokou životnost
a spolehlivost tohoto produktu
» vhodná pro galuskový i automobilový ventilek
» max.tlak: 8,5 bar/120 PSI
» high pressure pump made of alu alloy body and steel base with replacable innerr
parts that ensures a high lifetime and reliability of this product
» suitable for presta, schräder and dunlop valves
» nflates max. till 8,5 bar/120 PSI

Cena: 35,- / 1,30 €

red
ID: 1422

purple
ID: 1420

black
ID: 1421

chrome
ID: 1424

ZÁPLATY
/ PATCHES HAVEN CLASSIC

blue/orange
ID: 2546

Cena: 590 Kč / 22,90 €

» 4ks kvalitních záplat s lepidlem a brusným prvkem
» 4 pcs of quality patches with glue and sanding element
Cena: 29,- / 1,09 €

black/orange
ID: 2544

red/black
ID: 2545
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SNĚŽNICE

SNOWFOOTS

MORPHO BIGFOOT CARBON

SNĚŽNICE

MORPHO LUMIO

MADE IN FRANCE

ykrojením,
Moderní a velice ergonomický design sněžnic s výrazným zadní vykrojením,
ěžni
n ce LUM
UMIO
UM
IO
O
které usnadňuje chůzi, ale zvýšenou flotací díky 3D tvarování. Sněžnice
LUMIO
celi, bočn
ce
čn
ní
nesou všechny MORPHO znaky jako: zuby a bodce z nerezové oceli,
boční
y atd.
drážkování proti skluzu při traverzování, 3 polohy nastavení paty
ark !!! Justt
The only patented snowshoes on the market that glow in the dark
ur and
d
leave them under the electric light (incandescent, fluorescent) for 1 hour
are then charged to 100% luminosity for 1 1/4 hours with gradually fading
light until discharged in five hours.

ID: 1815

Capacity: 96 - 130kg
Weight: 2100 gr / pár

Modern and very ergonomic design with a strong rear snowshoes sidecut
that makes walking easier but increased flotation thanks to 3D shape.
Snowshoes LUMIO carries all MORPHO characters such as: teeth and spikes
c.
made of stainless steel, side-slip grooving to traverse, three heel position etc.

Cena: 6.490,- / 244 €

MORPHO BIGFOOT

Loading capacity: 60-96 kg (incl. clothing and equipment)
Weight: 2030 gr / pair
Cena: 3590,- / 135 €

MADE IN FRANCE

Sněžnice s vysokou nosností a 3D konstrukcí pro zachování
hování
chycení trekov
ttrekových,
o ých,
kompaktního tvaru, ale zvýšení flotace. SNB rychlé uchycení
ké patě
lyžařských či SNB bot díky přizpůsobivé špičce a široké
patě.
osti toho
o to
Další funkční detaily popsány u sněžnic CLASSIC. O spolehlivosti
tohoto
modelu hovoří také využití francouzskou armádou.
na
Snowshoes with high load capacity and 3D shape to maintain
rek
e kin
ng,
compact shape but increase flotation. SNB quick release of trekking,
SKI or snowboard boots thanks to the flexible tip and wide heel.
Further functional details explained in text of snowshoes CLASSIC.
About the reliability of this model speaks also using by the French
army.
Loading capacity: 96-130 kg (incl. clothing and equipment)
Weight: 2100 gr/pair
Cena: 3590,- / 135 €

black
ID: 1533bl

MADE IN FRANCE

Jediné patentované sněžnice na trhu, které ve tmě svítí !!! Stačí je nechat
chat pod
a 100%
elektrickým světlem (žárovka, zářivka) 1 hodinu a poté jsou nabity na
o vybití za
svítivost po dobu 1 1/4 hodiny s postupně slábnoucím světlem až do
5 hodin.

Vylepšený model Bigfoot pro váhu nad 90 kg včetně výstroje.
troje.
3D konstrukce pro větší nosnost při zachováni stejných
ý
rozměrů jako u klasické konstrukce. Nádherný karbonový
m.
povrch pro snížení možnosti zanášení (přilepení) sněhem.
Improved model Bigfoot for weight over 90 kg including
equipment. 3D structures for greater carrying capacity while
maintaining the same dimensions as the classic design.
ging
Amazing carbon surface to reduce the possibility of clogging
(sticking) snow.

SNOWFOOTS

MORPHO CLASSIC
green
ee
en
533
33gr
33
gr
ID: 1533gr

w
whit
wh
hite
white
ID 2163
ID:

ID: 2432

MADE IN FRANCE

Kvalitní plastové sněžnice vyrobené ve Francii..
ů (t
((tuhé
tuhé
u k
lou
o ové
oub
Klasický model se spoustou užitečných detailů
kloubové
uché
uc
hé nas
nast
tavení
ta
ní vel bot,
t,
vázání z polyamidu 66, podpěra paty, jednoduché
nastavení
vpředu mačka z tvrdokovu...)
e with many
High quality plastic snowfoots made in France
useful technical details, easy adjustment.

yellow
1532ye
ID: 1532ye

Capacity: 60 - 96 kg
Weight: 1640 gr / pár
Cena: 2.490,- / 94 €

black
ID: 1532bl
whit
hite
e
white
ID: 2164
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SNĚŽNICE

SNOWFOOTS

MORPHO MIGUET

TREKOVÉ A JINÉ HOLE

Trekkingové hole / Trekking Poles
MADE IN FRANCE

Zjednodušený a zmenšený model sněžnic vycházející
z modelu Classic za výbornou cenu, která mezi plastovými
sněžnicemi nenajde konkurenci.
Simplified model of snowshoes based on model Classic
with smaller dimensions for a great price in the field
of plastic snowshoes.

X-LITE, X-LITE SHORT
» nejlehčí trojdílný neodpružený teleskop
» prodloužená madla z EVA pěny
» neoprenové poutko
» hmotnost hole 265 g
» délka max/transportní 145/69 cm

black
ID: 1813bl

Capacity: till 64 kg
Weight: 1230 gr/pár

» triple non suspension type with unique
weight and duability
» prolonged handle
» neoprene strap
» weight of one stick 265 g
» lenght max/transport 145/69 cm

Cena: 1.590,- / 59,90 €
o ge
oran
e
orange
D: 1813or
ID:

MORPHO KID

TREKKING AND OTHER POLES

MADE IN FRANCE

Cena: 990,- 799,-/pár

/ 29,90 €

black
ID: 1426bl

white
ID: 1427wh

» velmi odolná, lehká a díky jednoduchému usazení oblíbené dětské sněžnice
» nepřemrzající materiál jako u vyšších modelů
» vhodné pro jakýkoliv typ bot
» very strong, lightweight and thanks to the quick binding
a popular children‘s snowshoes
» used material ready for very cold temperatures used
in higher models
» suitable for any type of boots

CLIMBING WAY
» trojitá teleskopická hůl s nízkou hmotností a výbornou tuhostí
» uzamykatelný ANTI-SHOCK
» hmotnost 336 g
» délka max/transportní 145/76 cm

Velikost/Size: 27-40 (pro děti od 3 let/for kids from age 3 years)
Nosnost/Loading capacity: 40 kg
Váha/Weight: 547g/pair
Cena: 1.490,- / 55,90 €

ID: 2402

» triple telescopic stick with low weight and excelent stiﬀness
» locked shock-absorb system
» weight of one stick 336g
» lenght max/transport 145/76cm

RUBBER FRONT

Cena: 940,- 799,-/pár

Téměř nezničitelné nesmeky padnoucí výborně na jakýkoliv typ
boty díky vysoce pružnému pryžovému materiálu s dlouhou
životností a odolností nízkým teplotám. Jsou určeny pouze
na přední část podrážky.

/ 29,90 €
black
ID: 1428bl

red
ID: 1428re

green flowers
ID: 1428gr

Legendary, mostly indestructible anti-slippers made of rubber
and high quality steel. Three sizes fits to all! Rubber especialy
for low temperatures.
Sizes: S, M, L, XL
Cena: 209,- / 7,90 €

ID: 1679

MOUNTAIN HIKER
» čtyřnásobný teleskop s výbornou skladností
» uzamykatelný ANTI-SHOCK
» hmotnost 330g
» délka max/transportní 145/64cm

RUBBER FULL
100% jistota při pohybu na ledě díky nesmekům Full
padnoucí výborně na jakýkoliv typ boty díky vysoce
pružnému pryžovému materiálu s dlouhou životností
a odolností nízkým teplotám. Jsou určeny na celou
podrážku.

» four-section telescope
» locked shock-absorb system
» weight of one stick 330g
» lenght max/transport 145/64cm

You can be 100% sure within walking on ice. Three sizes
fits to all, spikes on tip and heel too. Rubber especialy
for low temperatures.

Cena: 940,- 799,-/pár

/ 29,90 €
wood
ID: 1429wo

Sizes: S (3-5), M (6-8), L (9-13)
Cena: 319,- / 11,90 €

red
ID:1429re

ID: 1536
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TREKOVÉ A JINÉ HOLE

TREKKING AND OTHER POLES

TREKOVÉ A JINÉ HOLE

TREKKING AND OTHER POLES

Hole speciální / Special Poles
NORDIC WALKING

TREKKING
» trojitá teleskopická hůl
» levnější varianta nejprodávanějšího typu trekových holí
» uzamykatelné odpružení
» hmotnost 311 g
» délka max/transportní 140/69 cm

» dvojitý teleskop s výbornou pevností,
tuhostí a nízkou hmotností
» neodpružený model
» hmotnost 253 g
» délka max/transportní 140/85 cm

» triple telescope stick
ks
» cheaper variety of best selling type of trecking sticks
» locked shock-absorb systém
» weight of one stick 311g
» lenght max/transport 140/69cm

» double telescope with excellent resistence,
stiﬀness and low weight
» no anti-shock
» weight of one stick 253 g
» lenght max/transport 140/85 cm

Cena: 590,-/pár / 22,90 €
black
430
ID: 1430bl

brown
ID: 1430br

Cena: 740,- 699,-/pár

grey
ID: 1430si

blue
ID: 1430blu

/ 25,90 €

red
ID: 1430re

black
b
ID: 1433bl

red
d
wood
d
gree
green
en
33
ID: 1433re ID: 1433wo ID:: 143
1433gr

SKI ALP

JUNIOR
» hole navržené speciálně pro nejmladší turisty
» trojdílné neodpružené hole
» vybaveny neoprenovým poutkem
» hmotnost 160 g
» délka max/transportní 90/58 cm

» dvojité teleskopické hole bez kompromisů z materiálu ALU 6065
» prodloužená madla z EVA pěny
» reflexní barva hole
» hmotnost 273 g
» délka max/transportní 165/95 cm

» sticks designed specialy for the smallest tourists
» triple telescope stick without anti-shock
» neoprene strap
» weight of one stick 160 g
» lenght max/transport 90/58 cm

» double telescope stick made of ALU 6065
» prolonged handles
» reflective colour of stick
» weight of one stick 273g
» lenght max/transport 165/95cm

Cena: 299,-/pár

/ 11,90 €

žirafa
blue
ID: 1431bl

žirafa
red
ID: 1431re

Barva/Colours: orange
Cena: 990,- 899,-/pár / 33,90 €

žirafa
green
ID: 1431gr

ŠPACÍRKA/WALKING STICK

ID: 1434

ROLLER SKATER NEO

» trojitá teleskopická hůl s nízkou váhou a výbornou tuhostí
» uzamykatelný ANTI-SHOCK

» nová koncepce holí určených pro in-line
» možnost dokoupení náhradních hrotů
» dobrá tuhost a skladnost
» wolframové hroty
» délka max/transportní 180/105 cm

» triple telescope stick with low weight and good stiﬀness
» locked shock-absorb system
Barvy/Colours: různé / varios
Cena: 390,- 319,-/pár / 11,90 €

» new concept sticks designed for in-line
» the possibility of buying replacement tips
» good stiffness and compactness
» wolfram tips
» lenght max/transport 180/105 cm
ID: 1432

Cena: 990 Kč / 37,90 €

green
ID: 2538
black/orange
ID: 2540

black/green
ID: 2537

black/red
ID: 2539
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PŘÍSLUŠENSTVÍ TREKKOVÉ HOLE

ACCESSORIES TREEK POLESPOLES

WOLFRAMOVÝ HROT/TUNGSTEN
N TIP
ROLLER SKATER + ROLLER SKATER
ER NEO
Cena: 129,-/pár

ID: 1436

PŘÍSLUŠENSTVÍ TREKKOVÉ HOLE

ID: 2031

/ 5,20 €

Quality handle from mixture of cork and rubber with full strap for
Nordic Walking and XC skiing (diameter of pole 16 mm).

TREKOVÉ HOLE / TREKKING POLES
» Nejkvalitnější náhradní hroty pro všechny typy trekových holí Haven od roku 2009

ID: 1784

» The best spare tips for all kindsof trekking poles since 2009
/ 5,40 €

Cena: 179,-/pár

ID: 1437

/ 3,80 €

ID: 1443

/ 6,90 €

GUMOKORKOVÉ MADLO S POUTKEM TREKKING
/ RUBBER-CORK HANDLE WITH STRAP TREKKING
ID: 1444

Oproti gumovému madlo je zvýšena citlivost úchopu, omezuje se pocení rukou a úchop je
e příjemnější.
Vhodné pro veškeré hole o průměru 18 mm.

KRYTKA/RUBBER COVER
NORDIC WALKING

Advantage in comparison with rubber handle is: pleasant grip, decrease hand´s sweating, increase assurance of grip.
ID: 1438

/ 3,80 €

KRYTKA/RUBBER COVER
ROLLER SKATER

ID: 1439

Cena: 159,-/pár

/ 6,20 €

NÁHRADNÍ ALU SEGMENT
/ SPARE ALLOY SECTION
V případě zlomeni, nebo ohnuti jakékoliv hole Haven, jsou ihned k dispozici
náhradní hliníkové segmenty. Cena platí pro jakýkoliv díl a je není možné
na ni uplatňovat VOC.

/ 3,50 €

In case of bent or broken alu section of any type of trekking stick, you can
receive the same section to complete your poles.

KRYTKA KULATÁ/RUBBER COVER
TREKKING
Cena: 69,-/pár

ID: 1783

Full Strap for Nordic Walking and CX skiing.

» spare tips for all kinds of trekking poles
» smaller inner diameter … production year till 2008
» bigger inner diameter … production year since 2009

Cena: 89,-/pár

/ 9,60 €

Plná poutka pro Nordic Walking a běžecké lyžování.

» náhradní hroty pro všechny typy trekových holí Haven
» větší vnitřní průměr- model Haven do roku 2008
» menši vnitřní průměr - model Haven od roku 2009

Cena: 99,-/pár

Cena: 249,-/pár

POUTKA/STRAPS NORDIC WALKING

VIDIOVÝ HROT/HARDENED TIP
TREKOVÉ HOLE / TREKKING POLES

Cena: 99,-/pár

MADLO S POUTKEM/GRIP WITH STRAP
NORDIC WALKING + XC SKI
Kvalitní gumo-korková rukojeť s plným poutkem pro Nordic Walking
a běžecké lyžování pro průměr hole 16 mm.

WOLFRAMOVÝ HROT/TUNGSTEN TIP

Cena: 139,-/pár

ACCESSORIES TREEK POLESPOLES

ID: 1440

Cena: 120,-/kus

/ 4,70 €

/ 2,70 €

KONEKTOR HOLÍ/CONNECTOR OF POLE
VELKÝ SNĚHOVÝ TALÍŘEK
/ SNOWFLAKE BASKET
A...velmi tuhý sněhový talířek / very tough basket
B...měkčený sněhový talířek do extrémně nízkých teplot
/ made of softer plastic material to resist in very low temperatures
Cena: 69,-/pár / 2,70 €

Umožňuje spojení dvou holí dohromady.
Enable to connect two poles Haven together.
Cena: 49,-/kus
A

16

/ 1,90 €

ID: 1441

VNITŘNÍ EXPANDÉR/INNER EXPANDER
Náhradní expandéry pro veškeré hole Haven od roku výroby 2005, ale i pro jiné značky.
o.
Spare inner lock expanders for all Haven poles since 2005 + for other brands too.
Cena: 49,- /ks
/ 1,90 €
69,-/ks (odpružení)
/ 2,70 €

B

MALÝ TALÍŘEK
Vhodný do měkkého terénu
/ Ready to soft or muddy terrain
Cena: 49,-/pár / 1,90 €

ID: 1445

ID: 1442

12

14

16

18

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na veškeré hole Haven.
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BOTY

CYCLING SHOES

BOTY

CYCLING SHOES

SILNIČNÍ TRETRY
FLR F-XX
» celokarbonová podrážka
» umělá kůže z mikrovlákna
» stahování: 2x stahovací kolečko ATOP
pro perfektní nastavení nártu a špičky zvlášť
» kvalitní výstélka Dual Density
pro maximální odvětrávání
» podporuje správnou cirkulaci krve
Velikosti: 40 - 47
Váha: vel. 44 - 265 g
Cena: 5.190,- / 199 €

black
ID: 2373

MTB TRETRY
FLR F-95X

CENY
PROKLATĚ
NÍZKO

» celokarbonová podrážka
» umělá kůže z mikrovlákna
» stahování: 2x stahovací kolečko ATOP
pro perfektní nastavení nártu a špičky zvlášť
» kvalitní výstélka Dual Density
pro maximální odvětrávání
» podporuje správnou cirkulaci krve
Velikosti: 40 - 47
Váha: vel. 44 - 355 g
Cena: 5.790,- / 219 €

black
ID: 2391

TABULKA VELIKOSTÍ BOT:
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BOTY

CYCLING SHOES

TREKOVÉ A JINÉ HOLE

TR
TREKKING
REK
EKKING AND OTH
OTHER
HERR PPOLES
O ES
OL

FLR F-75
» zesílená nylonová podrážka
s karbonovou výztuhou (srdíčko)
» umělá kůže z mikrovlákna
» stahování: 1x stahovací kolečko ATOP
+ přezka na suchý zip
» kvalitní výstélka Dual Density pro maximální
odvětrávání podporuje správnou cirkulaci krve
black
ID: 2394

Velikosti: 38 - 47
Váha: vel. 43 - 365g
Cena: 3.590,- / 139 €

FLR F-65
» zesílená nylonová podrážka
» stahování: přezka + 2x suchý zip
» prodyšná a vyjímatelná výstélka z EVA
Velikosti: 36 - 49
Váha: vel. 43 - 400g
Cena: 2.390,- / 89,90 €

black
ID: 2398

black/pink
ID: 2401
ID

white
ID
ID:
D: 24
D
2400
400
400

black/red
ID: 2399
ID

FLR F-55
» zesílená nylonová podrážka
» stahování: 3x suchý zip
» prodyšná a vyjímatelná výstélka z EVA
Velikosti: 36 - 49
Váha: vel. 43 - 380g
Cena: 1.890,- / 71,90 EUR
black
ID: 2402

FREERIDE TRETRY
RETRY
BUSHMASTER
» podrážka z Vibramu s možností montáže
kufrů (krytka na šrouby)
» konstruovaná i pro chůzi, s hrubým vzorkem
a tvrdou nylonovou mezipodešví
» vysoce odolný syntetický svršek
» stahování: 3x suchý zip
» kvalitní výstelka Dual Density
pro maximální odvětrávání
» podporuje správnou cirkulaci krve
Velikosti: 38 - 47
Váha: vel. 43 - 430g
Cena: 2.490,- / 93,90 €

black/silver
ID: 2408

Jason English

winner of 24h solo World Championship
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TRENAŽÉRY

TRAINERS

DOPLŇKY

ACCESSORIES

TRAINING EQUIPMENT

TRAINING EQUIPMENT

Z1 FLUID HYDROGEL
SWEAT NET
JetBlack Hydrogel Trainer přináší do vašeho domova novou
dimenzi tréninku díky laboratorně kalibrované kapalinové
technologii. Kapalinová (fluid) technologie umožňuje jezdci
srovnatelný přenos síly na pedály jako u jízdy na silnici díky
proměnnému odporu fluidní jednotky a podporuje
správnou techniku šlapání „do kruhu“ oproti klasickým
magnetickým strojům. Další výhodou je možnost tréninku
intervalů, kdy záběr je plynulý a intervalový trénink se pro
Vás stává reálným i v domácím prostředí! Nově vyvinutý
HydroGel váleček (oranžová barva) snižuje hluk o 55%
a opotřebení pláště o 25-30%.
Maximální odpor se plynule navyšuje až do 900 Wattů!
Oproti předešlému modelu 3 vylepšení:
» chladící tělo se speciálními prolisy pro snížení zahřívání
válce a tím i hluku
» rychloupínací systém SRS (smart release system)
» Balení obsahuje i výukové CD JetBlack coaching

Inovované Sweat Net (potítko) z vysoce absorpčního materiálu zachycuje
ů.
váš pot a zabraňuje tak stékání na rám či zem a následnou korozi kovových dílů.
ID: 1543

Cena: 790,- 390,- / 14,90 €

ID: 1540

RISER BLOCK
JetBlack Riser Block zvyšuje pozici vašeho předního kola
do optimální výše a zároveň ji fixuje na podložce.
Cena: 299,- / 11,4 €

Cena: 6.490,- / 245 €

M1 MAG TRAINER

ID: 1546

RUBER BAND

Mag Trainer je ideální pro domácí plnohodnotný trénink či
fitness použití. Nabízí škálu 3 odporů od 5 do 350 W
volitelných přímo na těle magnetického odporu.
» Balení obsahuje i výukové CD JetBlack coaching

Výměnný gumový pásek pro tréninkové válce.

ID: 1545

Cena: 390,- / 12,9 €

Cena: 4.390,- / 165 €

ID: 1541

SPORT TRAINER

BRZDOVÉ DESTIČKY JET BLACK

ID: 1555

Brzdové destičky SH. LX, XT, XTR

» obdoba H1 Mag Traineru s přímým nastavením odporů
na těle brzdy
» méně robustní konstrukce, než M1 Mag Trainer
» ideální pro cestování
» balení obsahuje CD JBCoaching + zdarma ke stažení
tréningový software pro Android i Apple (Obchod Play,
Apple Store) - přednastavené profily, etapy z různých
světových závodů atd.

Cena: sintrované 249,- / 9,39 €
semi metalické 149,- / 5,59 €

Cena: 3.290,- / 124 €
ID: 2428

TRAINING ROLLERS

BRZDOVÉ KOTOUČE JET BLACK
Jemně broušené kotouče z vysoce jakostní oceli, které se neohýbají.
modifikace:
180mm Ultralight 114g – broušené

JetBlack Training Rollers jsou ideální pro jedince, kteří hledají
ledají
další variantu indoor tréninku. Válce podporují šlapání
zdíl
do kruhu, zvyšují jezdcovu rovnováhu a vyžadují, na rozdíl
ko
od trenažérů, jezdcovu maximální koncentraci stejně jako
při outdoor tréninku. Jízda na válcích poskytuje
plnohodnotný trénink.

349,- / 12,9 €

ID: 1547

Cena: 5.390,- / 204 €
2
ID: 1542
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DOPLŇKY

ACCESSORIES

BRÝLE

GLASSES

TRAINING EQUIPMENT

VŠECHNY BRÝLE AUSTRALSKÉHO VÝROBCE JETBLACK
DISPONUJÍ TĚMITO VLASTNOSTMI:

GRIPY JET BLACK
Gripy JB z měkčených materiálů o teplotní stálosti.

» 100% ochrana proti UV
» nárazuvzdorné
» dodávané včetně tvrdého „karbon“ pouzdra
» optimalizovaný Air Flow systém
» pokročilá technologie výroby PCL polykarbonátových čoček, která zajišťuje o 46% slabší skla
a o 37% nižší váhu brýlí než používaná plastová skla
» konstrukce rámu brýlí je tvořena termoplastovým polyamidem s integrovaným paměťovým systémem TTPP

Gripy Ergo

Ergonomické gripy z měkčené pryže s alu objímkami, které zabrání pootočení.
Cena: 299,-

/ 11,40 €

ID: 2163

Gripy PRO se zámkem

Specialitou těchto gripů je vybrání vnitřního plastového prstence pro
získání většího prostoru pro měkkou část gripu a tím i zvýšení propružení při dynamických rázech, které působí na ruku jezdce! Vyrobeny v designu Pro vyznačujícím se menší průměrem a lehce hrubším vzorkem
než design TACK, výsledkem je nižší váha a větší obejmutí gripu rukou.
Mnoho barevných kombinací skladem. zelené s černým zámkem.
Cena:

FOTOCHROMATICKÁ SKLA
black
ID: 1147

s bílým zámkem 399,- / 14,90 €
s černým zámkem 349,- / 13,40 €

pink
ID: 1149

white
ID: 1150

blue-white
ID: 1148

green
ID: 1151

Gripy TACK BMX

Gripy pro BMX jezdce v různých barevných kombinacích s úchopem
v designu TACK – měkké, protiskluzové, větší průměr.
Cena: 199,- 179,- / 6,90 €

purple
ID: 1154

red
ID: 2058

blue
neon green
ID: 1151 ID: 1788

Fotochromatický účinek brýlí JetBlack je zajištěn pomocí
skel, které mají jedinečnou schopnost automaticky reagovat
na měnící se světelné podmínky. Fotochromatická čočka se
rychle zesvětlí či zatmaví v závislosti na dostupném světle.
I při nejslabším zabarvení skel poskytuje fotochromatická
čočka 100% ochranu proti UV záření. JetBlack FCP ™
technologie poskytuje maximální hloubku vidění spolu s
dobrým kontrastem za všech světelných podmínek.

JETSTREAM PHOTOCHROMIC
» tvarovatelný nosník a nožičky
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra s carbonovým designem
» PCL polykarbonátové zorníky

Gripy TACK MTB

Typické bike gripy s příjemnou tvrdostí materiálu pro jistý úchop
op
v designu TACK – měkké, protiskluzové, větší průměr.

red/black
ID: 2631

Cena: 1.990,- / 74,90 €

Cena: 199,- 169,- / 6,40 €
blue
e
ID: 2057blu

red
ID: 2057red

purple
ID: 1791

neon green
ID: 1790

black
ID: 1789

SVELTO PHOTOCHROMIC
Gripy PRO BMX

» tvarovatelný nosník
» jedny z nejlehčích brýlí na trhu
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra s carbonovým designem
» PCL polykarbonátové zorníky

Gripy pro BMX jezdce v různých barevných kombinacích.
Vyrobeny v designu Pro vyznačujícím se menší průměrem
a lehce hrubším vzorkem než design TACK, výsledkem je nižší
váha a větší obejmutí gripu rukou.
Cena: 179,- / 6,90 €

black
ID: 2629

neon yellow neon green
ID: 2630
ID: 1156

blue
ID: 1157

violet
ID: 1794

TURBULENCE PHOTOCHROMIC

Gripy PRO MTB

Typické bike gripy s příjemnou tvrdostí materiálu pro jistý úchop a mnoha barevnými
kombinacemi. Vyrobeny v designu Pro vyznačujícím se menší průměrem a lehce hrubším
vzorkem než design TACK, výsledkem je nižší
váha a větší obejmutí gripu rukou.
Cena: 169,-

/ 6,40 €

black/black
ID: 2632

Cena: 1.990,- / 74,90 €

» tvarovatelný nosník
» trendy celorámový design
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra s carbonovým designem
» PCL polykarbonátové zorníky
black
ID: 1158

pink
ID: 1164

red
ID: 1160

orange
ID: 1161

white
ID: 1162

blue
ID: 1159

violet
ID: 1787

gloss clear
ID: 2633

Cena: 1.990,- / 74,90 €

black
ID: 2634
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BRÝLE

GLASSES

BRÝLE

ŘADA REVO
Technologie REVO je nástupcem polarizačních
brýlí. Technologie brýlí Revo byla vyvinuta v NASA.
Povrchová úprava čoček REVO doladí frekvence světla
pro váš nejlepší pohled. Kombinací povrchů s dalšími
technologickými vylepšeními poté pracují čočky
jako grafický ekvalizér, který přenáší pouze světelné
paprsky nejvíce prospěšné pro náš zrak, zatímco
škodlivé a dráždivé paprsky jsou minimalizovány.

GLASSES

ŘADA VX
Lidské oko bez brýlí

Lidské oko s brýlemi Revo

Všechny brýle JetBlack disponují těmito vlastnostmi:
» 100% ochrana proti UV
» nárazuvzdorné
» dodávané včetně tvrdého „karbon“ pouzdra
» optimalizovaný Air Flow systém

» pokročilá technologie výroby PCL polykarbonátových čoček,
která zajišťuje o 46% slabší skla a o 37% nižší váhu brýlí
než používaná plastová skla
» konstrukce rámu brýlí je tvořena termoplastovým polyamidem
s integrovaným paměťovým systémem TTPP

TURBULENCE
» obsahují 3 typy skel: tmavá, čirá, žlutá
ouzdra
ra
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra
s carbonovým designem
ky
» PCL polykarbonátové zorníky

JETSTREAM REVO
» tvarovatelný nosník a nožičky
» obsahuje navíc 1 pár čirých
a 1 pár žlutých skel
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra
no
ovým
vý de
esig
s nem
n
s carbonovým
designem
yka
arbo
rb nát
nátové
é zo
orní
n ky
» PCL polykarbonátové
zorníky

matt black/blue
ID: 2639

Cena: 1.490,- / 55,90 €

neon yellow
ID: 2635
gloss
glos
oss clear/black
640
ID: 2640

690,- / 64
4€
Cena: 1.690,-

JETSTREAM
fluro pink
ID: 2636

» tvarovatelný nosník a nožičky
» obsahují 3 typy skel: tmavá, čirá, žlutá
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra
s carbonovým designem
» PCL polykarbonátové zorníky

blue/white
ID: 2642

Cena: 1.490,- / 55,90 €

SVELTO REVO
» tvarovatelný nosník
» jedny z nejlehčích brýlí na trhu
» dodáváno včetně tvrdého pouzdra
s carbonovým designem
» PCL polykarbonátové zorníky
Cena: 1.290,- / 49 €

neon yellow/black
ID: 2637

fluro pink/b
pink/black
ID: 263
2638
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MADE IN ITALY

If it isn‘t GREEN,
it isn‘t SLIM
SLIME

MADE IN ITALY

MULTIFUNKČNÍ PUMPA VISION AIR
Hustilka, která kombinuje bombičku a klasickou pumpu. Vhodná pro závodníky
i pro širokou veřejnost. Maximálně urychluje opravení defektu.
Vhodná na galuskový i autoventilek.
1. Ruční pumpa 2. Natlakování pomocí CO2 bombiček 3. Profesionální tlakoměr
ombič
om
bi ky
bič
Postup: 1. vyměnit duši; 2. stisknout uzávěr ... kolo se natlakuje pomocí b
bombičky
(tento krok můžete vynechat); 3. kontrola tlaku; 4. při nižším tlaku
než požadovaném ihned dohustíme pumpičkou
Vybavena bezpečnostním ventilem s velmi jednoduchým ovládáním.

ID: 1799
ID

Cena: 599,- / 22,90 €

ZÁCHRANNÝ KIT
Nafoukne a bez demontáže opraví všechny typy pneumatik,
dušové nebo bezdušové. Balení s držákem na suchý zip pro připevnění
k sedlovce nebo rámu. Vhodné pro galuskový i autoventilek.
Cena:
bez držáku na rám (75ml)
bez držáku na rám (100 ml)
s držákem na rám

219,- / 8,29 €
239,- / 8,99 €
239,- / 8,99 €

ID: 1800a

ID: 1800

MINIPUMPA NANO
minipumpička Barbieri NANO v karbonovém designu
» váha pouhých 39g, délka 15cm
» určeno pro galuskové vetilky
» maximální tlak nafouknutí až 7 barů
» jednotlivé balení obsahuje klipy pro uchycení pod košík
Cena:

balení 1ks:
balení 25 ks:

269,- / 10,19 €
249,- / 9,39 €

ID: 1798
ID: 1799

ČISTIČKA ŘETĚZU
BARBIERI TORNADO S AEROSOLEM
OLLEM
» patentovaná revoluční čistička na řetěz, žádné špinavé ruce,,
žádný přebytečný maz stékající po řetězu ve vaší dílně
» rychlé a efektivní použítí
» obsahuje aerosolový sprej 150 ml
ačka
» o maximální očistu se starají dva rotační kartáče a boční pračka
Cena:

ID: 1801

449,- / 16,90 €
02
159,- / 5,99 € (náhradní aerosol pro čističku) ID: 1802

HUSTILKA JET
» nejlehčí
lehčí rychlá hustilka
na závitové bombičky pro auto
aluskové ventilky
i galuskové
uze přimáčknete k ventilku
» pouze
odné pro závodní použití
» vhodné
a: 19g
Váha:
a:
Cena:
379,-- / 14,40 €
410
ID: 2410

HUSTILKA
MIKROBO
» univerzální hustilka na závitové
bombičky pro auto
i galuskové ventilky
» plynulá regulace
tlakování pomocí
otočného kroužku
Váha: 35g
Cena: 239,- / 8,90 €
ID: 2409

At Slime, green means more to us
than just the color of our products.
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TĚSNÍCÍ GELY

SEALANTS

TĚSNÍCÍ GELY

SEALANTS

DEFECT PREVENTION

DEFECT PREVENTION

GELY DUŠOVÉ
» dušové přípravky Slime je možno použít ve všech dušových kolech
» poté, co jej nainstalujete, Slime zůstává stále tekutinou s velmi
vysokou viskozitou, neztvrdne ani se nevysuší
» jakmile se kolo začne otáčet, rotační síla rozlije a drží gel na vnějších
stěnách, tedy přesně tam, kde je třeba plášť či duši chránit proti defektu
» Slime není určen jako ochrana při proražení boku pláště
» kapalina Slime určená pro dušová kola není určena pro kola
bezdušová a obráceně
» dávkování na 1 duši: 120 ml / MTB, Trekking, 90 ml / Road
Balení:
Cena:

237ml
239,8,90 €

473ml
349,12,90 €

1gallon
1.590,59,90 €

5gallon
5.990,229 €

» velmi lehká a odolná páska vyrobená
z extrudovaného polyurethanu, která
perfektně sedne mezi duši a plášť
» poskytuje ochranu proti propíchnutí,
é
proražení a zároveň zajišťuje stále stejné
jízdní vlastnosti kola
,125
25
» vhodná pro kola 24, 26“ do max. šíře 2,125
ID: 1457

Cena:
Balení: 1 kus MTB: 149,- / 6,59 €
0,99
,99 €
,9
2 kus Trekking nebo 29“: 299,- / 10,99

GELY BEZDUŠOVÉ
» bezdušové přípravky Slime je možno použít ve všech bezdušových kolech
» poté, co jej nainstalujete, Slime zůstává stále tekutinou s velmi
vysokou viskozitou, neztvrdne ani se nevysuší
» jakmile se kolo začne otáčet, rotační síla rozlije a drží gel na vnějších stěnách,
tedy přesně tam, kde je třeba plášť či duši chránit proti defektu
» Slime není určen jako ochrana při proražení boku pláště
» kapalina Slime určená pro bezdušová kola není určena pro kola dušová a naopak
» dávkování na 1 pneu: 120 ml / MTB, Trekking, 90 ml / Road
Balení:
Cena:

237ml
279,10,50 €

473ml
399,14,9 €

1gallon
1.790,90 €
69,90

SADA LEPENÍ
+ MONTPÁKY

OCHRANNÁ
PÁSKA

ID: 1458

ID: 1455

» ssada 6 ks samolepících záplat
a 2ks montpák
» jjejich výbornou vlastností je rychlost
o
opravy a „zažrání se do materiálu
d
duše“, což zajišťuje naprosto perfektní
a trvalý spoj
» ssoučástí balení jsou 2 kvalitní montpáky
»m
malé balení vhodné do kapsy dresu
č ledvinky
či
Ce
Cena: 99,-

SADA SAMOLEPÍCÍCH
ÍCÍCH
ZÁPLAT
» sada 6 ks samolepících záplat
» jejich výbornou vlastností
je rychlost opravy a „zažrání
se do materiálu duše“, což zajišťuje
naprosto perfektní a trvalý spoj
» malé balení vhodné do kapsy dresu
či ledvinky
6 ks záplat v balení
Cena:
ID: 1462
84 Kč / 3,30 € ... 1 balení
arto
rtonu
rto
nu
u 96
96 kus
k
ku
ussů)
ů)
75 Kč / 2,79 € (cena za 1 balení při koupi kartonu
kusů)

ID: 1461

/ 3,90 €

DIGITÁLNÍ
NÍ TLAKOMĚR
» lehký, snadno čitelný
a podsvětlený displej
» automatické vypínání
» jednotky PSI, Bar a KPA
» rozpětí 0-150 PSI
h
» ergonomický gumový povrch
entilek
k
» určeno pro automobilový ventilek
Cena: 399,- / 14,90 €

ID: 1468

DUŠE LITE

QUICKSPAIR
» vhodné pro pneu všech aut vč. dodávek
ávek
,7 mm
» opraví okamžitě otvor velikostí až 4,7
d rovnou
bezdušové pneu a za několik sekund
dofoukne i pneumatiku
» zcela nové nehořlavé složení
uchu
» vhodné i proti pomalému úniku vzduchu
ID: 1459
Balení: 400 ml
Cena: 349,- / 14 €

REDUKCE
CE

»n
nejlehčí duše se samoopravovací
ttechnologií na trhu, která zaceluje
d
díry do průměru 3 mm
Ro
Rozměry:
M
MTB - 26x1,75-2,125 AV, FV ID: 1569
Tr
Trekking - 700x28-35 FV
ID: 1570
Ro
Road - 700x19-25 FV
ID: 1571

DRŽÁK
NA BOMBIČKY
X-MOUNT

» redukce z galuskového ventilku
entilku
na autoventilek
» balení 2ks
Cena: 89,- / 3,40 €

ID: 1774

Ce
Cena: 229,- / 8,70 €

» držák na 1ks bombičky spolu
s nafukovací tryskou (CO2 pumpičkou)
» nylonová konstrukce zesílená
skelnými vlákny vydrží vše
» váha pouhých 11g,
upevnění na sedlovku
Cena: 199,- / 7,49 €

DUŠE CLASSIC
» duše plněná Slime tekutinou zamezující proražení či píchnutí duše do průměru díry 3 mm
Rozměry:
MTB - 24“, 26“x1,75-2,125 AV,FV
MTB - 27,5“ -27,5x1,85-2,25 FV
MTB 29“ - 29x 1,85-2,25 FV
Trekking - 700x28-35 AV,FV
Road - 700x19-25 FV
Cena:

ID: 1565
ID:
ID: 1566
ID: 1567
ID: 1568

BOMBIČKY
» závitové bombičky vhodné pro pumpy různých výrobců
Cena:

16g

1 ks
46 Kč / 1,80 €
18 ks
43 Kč / 1,64 € (cena za 1 ks)
25g
1 ks
119 Kč / 4,49 €
(velikost 25g je nezbytná pro kola 29“)

24
189,- / 7,10 €
OSTATNÍ 209,- / 7,90 €
27,5“ a 29“ 249,- / 9,40 €
Barbierry 26 g
ID: 2424

S
Slime
16 g
I 2636
ID:
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Joe's No-Flats dodává na světový trh nejvíce funkční těsnící směsi proti defektům jízdních kol. Můžete si
vybrat výrobek s latexem nebo bez, již přednaplněné duše, kity na změnu dušového systému v systém
bezdušový, oleje na bázi teflonu či s Nano technologií. různá čistidla atd. Z námi testovaných těsnících
tmelů je Joe´s jednoznačně nejrychleji funkční tmel, co jsme kdy dostali do ruky.

SAMOOPRAVOVACÍ DUŠE FOSS
OSS
» dodáváno včetně samolepící ochranné pásky FOSS
ID: 1309
ID: 1775
ID: 1313
ID: 1311
ID: 1314

Rozměry:
26x 1,95- 2,25 - autoventil, galuskový ventil
27,5/650B - galuskový ventil
29x 1,95- 2,25 - galuskový ventil
700x 23- 25c - galuskový ventil
700x 28- 35c - autoventil, galuskový ventil

319,369,369,319,249,-

/
/
/
/
/

12 €
14 €
14 €
12 €
9,40 €

NEKOMPROMISNĚ
PROTI DEFEKTŮM!
Jana Čepelák
(Downhill)
Používá bezdušové systémy
JOE´s – tmel ELITE RACER
a bezdušové pásky JOE´S.

2011 - junior

2013 elite

- mistr republiky
- účast na mistrovství světa
- celkový vítěz 3DH cup

- celkový vítěz 3dh cup
- 5.místo mistrovství republiky
Špindlerův Mlýn
- 8.místo evropský pohár IXS Špičák

2012 junior

2014 elite

- celkový vítěz českého poháru
- 1.místo Český pohár Monínec
- 5.místo Mistrovství světa Leogang - 1.místo 3dh cup Meziboří
- celkový vítěz 3DH cup
- 2.místo polský pohár Wisla

SAMOLEPÍCÍ ZÁPLATY NA DUŠE
» záplaty na duše FOSS bez použití lepidla a nářadí

ID: 1312

Balení: 6 ks (pcs)
Cena: 99,- / 3,70 €

SAMOLEPÍCÍ OCHRANNÁ PÁSKA DO RÁFKU
» Samolepící ochranná páska zamezující
prodření duše o ráfek a zároveň zabraňující
pohybu duše v kole při agresivním brždění
» hmotnost 12 g

ID: 1757

Cena: 49,- / 1,89 €

Jan Čepelák,
Čepelák, vítěz českého poháru
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ECO SEALANT

YELLOW GEL

ěsněn
ěsněn
ění malých
malý
ých
h trhlinek
trh
hlinek
Novinka roku 2014, která je vyvinuta za jasným účelem: perfektní utě
utěsnění
spolu
spo
lu rác
lup
áci s předními
přředn
e ími
mi
a dírek v bocích bezdušových a tubeless ready pláštů. Vyrobeno ve spolupráci
nda. Je
Jedná
dná se o jed
jjediný
iný ge
el
světovými výrobci pneumatik: Schwalbe, Continental, Maxxis, Kenda.
gel
osto u
nikátn
nik
átní v ko
kombi
mbinac
mbi
naci
nac
na světě, který funguje se systémem SCHWALBE Dual Air a je naprosto
unikátní
kombinaci
r! A právě
práv
rá ě k perfektní
ráv
perfe
pe
f ktn
ktníí
se slabými stěnami Tubeless Ready penumatik, kde je velmi slabý zátěr
zátěr!
funkci s bezdušovými systémy byl vyvinut ECO Sealant.

Úžasná technologie gelu s vysokým obsahem vláken zaceluje defekty do velikosti
3 mm. Obsahuje mikrovlákna, které zajišťují prevenci a opravu v místě poškození.
Netoxické, jednoduché a dlouhotrvající řešení. Životnost 2 a více let.
Cena:

e Racer
Race
er Sealant),
Sealant
S antt),
Maximální průpich, se kterým si poradí je 6 mm (stejné jako u Elite
rychlost reakce na defekt je o 20% vyšší než u Super Sealant.
Výhody oproti všem latexovým těsnidlům:
» zacelí velmi malé nětěsnosti (vhodné pro bezdušové systémy)
ňuje
» neobsahuje amoniak jako ostatní latexová těsnidla (amoniak se uvolň
uvolňuje
ve formě plynu uvnitř kola a může způsobovat korozi ráfku)
brate
elně
ně
» latex po vyschnutí zanechá velmi lepkavý povrch a může nerozeibratelně
tě v dílně).
díllně)
ně .
slepit stěny pláště (např. při výměně a zanechání použitého pláště
» vydrží funkční, tj. v kapalné formě, v kole až 1 rok !!!
írodě
» je ECO-friendly jak technologicky, tak i svoji odbouratelností v přírodě
Cena:
balení 125ml
balení 240ml
balení 500ml
balení 1000ml

1613
ID: 16
613
ID: 1614
61
14
ID: 2421
ID: 1615

ELITE RACER'S SEALANT
Joe´s Elite Racer's Sealant je vědecky vyvinuto k předcházení defektům u bezdušových
i dušových plášťů i u klasických duší a je úspěšně prověřeno špičkovými světovými závodníky.
Verze Elite Racer's má zvýšenou učinnost a je primárně určena pro závodníky. Naprostá
špička mezi těsnidly. Ultra rychlý účinek (cca o 50% rychlejší než Super Sealant) se schopností
zatěsnění defektů až do 6mm!
Cena:

balení 500 ml

APLIKAČNÍ LÁHEV
Prázdná 125 ml láhev s aplikátorem pro jednoduché odměření a aplikaci těsniva přes
ventil. Láhev je ideální pro aplikaci z větších balení, např. 500 ml.
Cena:

219,- / 8,30 €
349,- / 13,20 €
549,- / 20,90 €
899,- / 33,90 €

549,-

/ 21 €

229,/ 8,59 € ID: 1616
1.790,- / 67,99 € ID: 1617

240 ml
5l

69,-

/ 2,69 €

ID: 1619

UNIVERZÁLNÍ ECO TUBELESS KIT
» pro klasické ráfky nebo tam kde nefunguje pouze žlutá páska
» systém vycházející z Eco Kitu vylepšený o kvalitní Tubeless žlutou UST pásku
» tato sada slouží pro všechny rozměry a šířky ráfků (26“, 27,5“, 29“)
» vnitřní vložka se dá zúžit dle potřeby pomocí rukou oddělitelných pruhů!
» obsahuje: 2x125ml gel, 2x UST galuskový ventilek, UST páska žlutá,
gumová UST páska, náhradní vnitřek ventilku, klíč k povolení ventilku
Cena: 1290,- / 48,90 EUR

ID: 2415

ID: 1612

TUBELESS READY ECO KIT
SUPER SEALANT
Joe´s Super Sealant je těsnící tmel, který je vědecky vyvinut k předcházení defektům
ktům
ovými
u bezdušových i standardních plášťů i u klasických duší a je úspěšně prověřeno špičkovými
světovými závodníky.
efekt
Díky tomuto tmelu dorazíte bez problémů k cíli i v případě defektu. Tmel vám utěsní defekt
a to až do rozměru cca 3mm.
Cena:

balení 125 ml
balení 500 ml
balení 1000 ml

199,399,599,-

/ 7,49 €
/ 14,99 €
/ 21,99 €

ID: 1609
ID: 1610
ID: 2049

» pro UST ready ráfky nebo pro šikovné mechaniky
» vnitřní vložka se dá zúžit dle potřeby pomocí rukou oddělitelných pruhů!
» obsahuje: 2x125ml gel, 2x UST ventilek, UST páska žlutá,
náhradní vnitřek ventilku, klíč k povolení ventilku
» dodáváno s 25 / 32mm UST žlutou páskou a galuskovým ventilkem
Cena:
990,-/ 36,90 € (25mm) ... pro kola 26-29“
1040,-/ 38,90 € (32mm) ... pro kola 27,5 a 29“ s rozměrem +

ID: 241625
ID: 241632

ECO KIT
Joe´s bezdušový systém umožňuje přeměnit Vaše kolo s klasickou duší na bezdušové
ové (tubeless) kolo.
ní šířkou 19-25 mm
Tento systém je navržen pro všechny standardní ALL MOUNTAINové ráfky s vnitřní
je žádné další úpravy.
a otvorem pro autoventilek a pro všechny klasické i UST pláště. Systém nepotřebuje

ROAD RACER'S SEALANT
Joe´s Road Racing Sealant je vědecky vyvinuto k předcházení defektům u silničních kol
s gaulskami, bezdušovými plášti i s klasickými dušemi a je úspěšně prověřeno špičkovými
světovými závodníky. Jedinečný přípravek vyvinutý pro vysoké tlaky silničních kol. Vydrží tlaky
až 140 PSI. Na světě jediné opravdu funkční těsnidlo na silniční kola!
Cena:

balení 125 ml

219,-

/ 8,19 €

ID: 1611

Balení obsahuje: 240 ml Joe´s super těsniva, obsahujícího těsnicí mikročástice; 2 vysoce kvalitní
rem; 1 čepička
bezdušové pásky do ráfku s integrovaným autoventilkem s odšroubovatelným jádrem;
autoventilku s klíčkem na povolení; 1 náhradní jádro ventilku; 1 nylonová ráfková páska pro 2 kola;
podrobný návod.
XC Presta (Blue 17-19 mm)
All Mountain Auto (Green 19-25 mm)
All Mountain Presta (Yellow 19-25 mm)
XC presta (White 15-17 mm)
Cena:

990,-

ID: 1621
ID: 1623
ID: 1622
ID: 1620

/ 36,90 €
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SUPER KIT

TUBELESS PÁSKA ŽLUTÁ

Hlavní výhodou jízdy na bezdušových kolech je zvýšení rychlosti a adheze. Joe´s bezdušový systém přetvoří vaše stávající kola na bezdušová s nižšími náklady a hmotností než jiné bezdušové systémy. Tato sada obsahuje i těsnící tmel, který v případě
defektu zacpe díru a to až do rozměru 3 mm.
XC Presta (Blue 17-19 mm)
All Mountain Auto (Green 19-25 mm)
All Mountain Presta (Yellow 19-25 mm)
XC presta (White 15-17 mm)
Cena:

890,-

ID: 1625
ID: 1627
ID: 1626
ID: 1624

Silná a spolehlivá páska pro bezdušové systémy, která se nalepí přímo
na ráfek a zamezí útěku těsnidla mezi niply. Délka vystačí na 4-5 ks kol.
Pro horská kola a tedy nižší tlaky postačí 1x oblepit ráfek. Pokud foukáte
nad 3,5 atm (bar), pak se doporučuje dvojitá vrstva.
Cena:
šíře 21mm
359,- / 13,59 €
ID: 2080
šíře 25mm
399,- / 14,99 €
ID: 2081
šíře 29mm
439,- / 16,50 €
(+ rozměry a fat bike)

/ 34,90 €

YELLOW GEL DUŠE
BEZDUŠOVÉ PÁSKY S VENTILKY
Joe´s bezdušové ráfkové pásky jsou vyvinuty pro bezpečné uložení pláště v ráfku
a to bez ztráty tlaku. Jednoduše vytvoříte z vašeho dušového kola bezdušové!
XC Narrow presta (white 15-17mm)
ID: 1628
XC presta(blue 17-19mm)
ID: 1629
All mountain presta (yellow 19-25mm)
ID: 1630
All mountain auto (green 19-25mm)
ID: 1631
Cena:

590,-

/ 21,90 €

2 UST VENTILKY
Bezdušové ventilky pro použití ve všech typech ráfků.
- pryžová část má kulatý profil
Cena:

presta
359,- / 14 €
ID: 1632
presta 259,- / 9,9 € (baleno pouze v igelitových sáčcích)
auto
319,- / 11,90 €
ID: 1633

VNITŘKY PRESTA VENTILKŮ
29,-

/ 1,14 €

Cena:
26 x 1,95-2,125 galuska 209,- / 7,99 €
29 x 1,9-2,35 galuska 239,- / 8,99 €

26“ ID: 1674
29“ ID: 1677

SUPER GEL DUŠE
Duše je naplněna tmelem Super Sealant. Díky této duši dojedete bez problémů
k cíli i v případě defektu. Tmel okamžitě zalepí díru až do rozměrů cca 3mm.
O 50% rychlejší zalepení defektu oproti Yellow gel duším. Funkčnost gelu v duši
zaručena po dobu 1,5 roku.
Cena: 20X1.75 – 2.125 auto
219,8,29 €
ID: 1640
24X1.75 – 2.125 auto
219,8,29 €
ID: 1641
26X1.75 – 2.125 auto
249,9,39 €
ID: 1642
26X1.75 – 2.125 galuska
249,9,39 €
ID: 1643
26X2.20 – 2.50 galuska
249,9,39 €
ID: 2051
Trekking 28x1 3/8-5/8 galuska
249,9,39 €
ID: 1646
27.5X1.90 – 2.35 auto
279,10,49 €
ID: 2052av
27.5X1.90 – 2.35 galuska
279,10,49 €
ID: 2052gv
29X1.90-2.35 auto
279,10,49 €
ID: 1644
29x1.90-2.35 galuska
279,10,49 €
ID: 1645

ROAD DUŠE
Jediné duše na světě, které dokáží zalepit díru i při vysokých tlacích až 140 PSI!
Duše je naplněna tmelem Super Sealant. Díky této duši dojedete bez problémů
k cíli i v případě defektu. Tmel okamžitě zalepí díru až do rozměrů cca 3mm.

2 ks vnitřních ventilků
Cena za kus:

Duše je naplněna tmelem Yellow Gel s životností 2 a více let a zacelujícím defekty
od předmětu do průměru 3mm. Netoxické, jednoduché, dlouhotrvající řešení.

ID: 1635

Cena:

48mm 700X18-25C (Super Light)
60mm 700X18-25C (Super Light)
48mm 700X18-25C (Standard)
60mm 700X18-25C (Standard)

299,- / 11,40 €
299,- / 11,40 €
249,- / 9,60 €
249,- / 9,60 €

ID: 1648
ID: 1649
ID: 1650
ID: 1651

ADAPTÉR PRESTA NA AUTOVENTILEK
Adaptér z presta (galuskový) na autoventilek. Vaše kolo s galuskovým
ventilkem jednoduše nafouknete například na čerpací stanici.
Cena:

29,- / 1,14 €
34,- / 1,29 € (redukce Alu Ultralight)

ID: 1634
ID: 2427

YELLOW WET & DRY OLEJ
Univerzální olej do mokra i do sucha za výbornou cenu.
Cena: 120ml
139,- / 5,29 €

ID: 2053
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TEFLON DRY OLEJ
JOE´S Bicycle Chain Lube for DRY Conditions zajišťuje po namazání řetězu tišší
a lehčí chod. Stejně dobrý vliv má i na jednodušší a přesnější řazení.
Vhodné pro použití v suchém a prašném prostředí.
Cena:

30 ml
100 ml
500 ml

ID: 1652
ID: 1653
ID: 1654

109,- / 4,09 €
169,- / 6,39 €
339,- / 13,19 €

TEFLON WET OLEJ
JOE´S Bicycle Chain Lube for WET Conditions je mazadlo vytvořené pro jízdu v náročném
a vlhkém prostředí. Velice dobře odolává vodě a nečistotám, čímž vám zajistí snadnější
jízdu i v nepříznivých podmínkách. Zajišťuje tišší a přesnější řazení.
Cena:

30ml
100ml
500 ml

129,- / 4,09 €
169,- / 6,39 €
339,- / 13,19 €

ID: 1655
ID: 1656
ID: 1657

NANO WET & DRY OLEJ - ROAD / MTB
Dostupný ve variantě do mokrého a suchého prostředí + v modifikaci pro horské či silniční
kolo. Revoluční složení tohoto olejevyužívá miliard nanočástic, které se chovají jako kuličky
z ložisek – extrémně snižují tření a drasticky zvyšují životnost jak řetězu, tak pastorků.
Před aplikací je potřeba olej 20 vteřin protřepat, aby došlo k ideálnímu rozprostření
nanočástic, viz video u této položky na www.haven.cz.
WET – vhodný do mokra, výborně vzlíná do malých skulinek, zajištuje dobrou adhezi se
super odolností proti smytí (deštěm, projetí kaluží) a nečistotám. Zanechává řetěz čistší
oproti konkurenčním výrobkům.
DRY - po aplikaci zanechává řetěz suchý, nelepící, odolný proti prachu špíně.
Nezanechává velké usazeniny na řetězu či na vodítku měniče.
Ceny:
Road: dry 30ml
100ml
wet 30ml
100ml

129,219,129,219,-

/ 4,99 €
/ 8,29 €
/ 4,99 €
/ 8,29 €

ID: 1665
ID: 1666
ID: 1667
ID: 1668

MTB: dry 30ml
100ml
wet 30ml
100ml

129,219,129,219,-

/ 4,99 €
/ 8,29 €
/ 4,99 €
/ 8,29 €

ID: 1669
ID: 1670
ID: 1671
ID: 1672

Kompletní nabídku kol Gipiemme najdete na www.HAVEN.cz,
případně další modely na www.GIPIEMME.com
(z Itálie dodáme na objednání)

MAGMA ULTRALIGHT - 29´ + 27,5´
7,5´
ECO WET & DRY OLEJ
- olej nešpinící řetěz!
Hlavním rysem tohoto oleje je spojení oleje s nanočásticemi s olejem ECO, který NEŠPINÍ
řetez a je ekologicky odbouratelný. Potáhne Váš řetěz tenkou vrstvou PTFE pro snížení
tření a opotřebení. Poskytuje extrémně hladký a tichý chod řazení. Vhodný i pro lanka
a veškeré třecí plochy. Před aplikací je potřeba olej 20s protřepat, aby došlo k ideálnímu
rozprostření nanočástic, viz video u této položky na www.haven.cz.
WET – vhodný do mokra, výborně vzlíná do malých skulinek, zajištuje dobrou adhezi se
super odolností proti smytí (deštěm, projetí kaluží) a nečistotám. Zanechává řetěz čistší
oproti konkurenčním výrobkům.
DRY - po aplikaci zanechává řetěz suchý, nelepící, odolný proti prachu špíně. Nezanechává
velké usazeniny na řetězu či na vodítku měniče.
Cena:

dry
wet

30ml
100ml
30ml
100ml

129,219,129,219,-

/ 4,99 €
/ 8,29 €
/ 4,99 €
/ 8,29 €

ID: 1776
ID: 1777
ID: 1778
ID: 1779

» tuhá a lehká kola
» UST ready kola
» dodáváno s 15mm osoub vpředu a rychloupínákem
vzadu (12mm osa za příplatek 500 Kč /19€)
» dodáváno včetně namontované UST pásky,
stačí nasadit UST pláš
Materiál ráfku: Alu 6082 – T6 welded, CNC díry pro niple
Výplet: Sapim Laser 32F/32R
Niple: Self locking ABS L 13 Ergal
Náboj: Gipiemme MTB Disc Ultralight, průmyslová ložiska
Použití: cross-country , marathony
Cena:
29” 14.990,- / 566 € (váha 1612g) ID: 2151
27,5” 14.990,- / 566 € (váha 1519g) ID: 2150
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GIPIEMME - 29´ + 27,5´

GIPIEMME - PLUS SIZE ROZMĚRY A 26´

ROCCIA DISC - 27,5´

MAG 40 PLUS

Typ ráfku: duše + plášť
Barvy: černý ráfek, bílý ráfek
Materiál ráfku: Aluminium 6005-T6, valve hole 8.5 mm
Výplet: 32 Sapim stainless steel spokes
Niple: Self-Locking ABS L 13
Náboj: Forged aluminium with Ergal cassette on sealed bearings
Váha: (pár/g): 1890 g
Použití: od XC, marathony až po Allmountain

Použité UST ready ráfky s klasickými plusovými rozměry (šíře
38mm), které Váš bike naprosto změní! Dodávány v základu
s pevnou 15mm osou vpředu a pevnou 12mm osou vzadu,
průmyslovými ložisky a samozřejmě lehkými Ergalovými niply
spolu se SAPIM Laser dráty a krásnými gravírovanými ráfky.
Dodáváno včetně namontované UST pásky.
Váha: 27,5“ = 1803g, 29“ = 1888g
Vnitřní šíře: 35 mm
Cena: 16.990,- / 644 €

Cena: 9.990,- 7.990,- / 299 € ID: 1372

MAG 40Plus 27,5” ID: 2438
MAG 40Plus 29” ID: 2439

MAG 37 PLUS EQUIPE
ROCCIA EQUIPE - 29´ + 27,5´

Použité UST ready ráfky o šíři 36mm, které jsou svou menší šíří
lehkým kompromisem mezi klasickými ráfky MTB (25mm) a
plusovými rozměry (35mm). Dodávány v základu s pevnou 15mm
osou vpředu a pevnou 12mm osou vzadu, průmyslovými ložisky a
samozřejmě lehkými ergalovými niply spolu se SAPIM Laser dráty
a krásnými gravírovanými ráfky.

Materiál ráfku: Alu 6005
Barvy: černý ráfek, bílý ráfek
Výplet: stainless steel
Niple: Self locking
Náboj: Alloy MTB disc
Váha: (pár/g) 2230

Váha: 27,5“ = 2130g, 29“ = 2217g
Vnitřní šíře: 30 mm
Cena: 9.990,- / 379 €

Cena:
29” 3.190,- / 119 € (váha 2315g) ID: 2059bla, ID: 2059whi
27,5” 3.190,- / 119 € (váha 2230g) ID: 2058bla, ID: 2058whi

MAG 37Plus 27,5” ID: 2440
MAG 37Plus 29” ID: 2441

MAGNUS 80 / MAGNUS 80 EQUIP
Magnus 80:
Top model Fat kol pouze s děrovanými odlehčenými ráfky
pro velikost 26“ s pevnou 15mm osou vpředu a pevnou
12mm/197mm osou vzadu. Výhody všech nejvyšších modelů
kol GIPIEMME: ergal niple, průmyslová ložiska...

RÁFEK MAGMA 27,5´ / 29´
Materiál ráfku: Alu 6082-T6, obráběno CNC, svařené
ařené spoje
Váha: 318g/27,5´
ID 2062a
339g/29´
ID 2062b

Magnus 80 Equipe:
Top model Fat kol s ráfky pro velikost 20“, 24“, 26“ s rychloupínáky.

Cena: 1.490,- / 56 €

Cena:
Magnus 80: UST ready 13.990,- / 529 €
dodáváno včetně namontované UST pásky
Magnus 80 Equipe: 6.990,- / 264 €

MAGNUS 80 ust ready ID: 2442 ust
MAGNUS 80 EQUIPE ID: 2443

MAG 40 PLUS 29“ / 27,5

ROCCIA EQUIPE 26´

UST ready ráfky s klasickými
plusovými rozměry,
které Váš bike
naprosto změní!

Materiál ráfku: Alu 6005
Barvy: černý ráfek, bílý ráfek
Výplet: stainless steel
Niple: Self locking
Náboj: Alloy MTB disc
Váha: (pár/g) 1993
Použití: cross-country až enduro

Cena: 1.990,- / 75,90 €
ID: 2152bla

MAG 37 PLUS 29“ / 27,5
Ráfky o šíři 30mm, které jsou
svou šíří kompromisem mezi
klasickými ráfky MTB (25mm)
a plusovými rozměry (35-38mm)

N40 Plus 29” ID: 2431
N40 Plus 27,5” ID: 2432

Cena: 1.090,- / 40,90 €

N30 Plus 29” ID: 2429
N30 Plus 27,5” ID: 2430

MAGNUS 80

Cena: 3.790,- 2.490,- / 93,90 €
ID: 2152whi

FATBIKE ráfky s odlehčenými otvory
Cena:

dušový systém
UST ready systém

1.490,- / 55,90 EUR
1.790,- / 85,90 EUR

Bezdušovým systémem ušetříte 500g váhu duše, mínus váha použitého
bezdušového gelu = 300g na jednom kole, tedy 600g na dvou kolech

MAGNUS 80 dušový
ID: 2433
MAGNUS 80 ust ready ID: 2433ust
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ČESKÁ REPUBLIKA
BV Import s.r.o.
info@importeri.com
www.haven.cz
tel/fax: 00420 326 397 663
ČECHY:
00420 731 516 267
MORAVA: 00420 602 640 645

arnie@importeri.com
jan@importeri.com

SLOVENSKO
Slovensko
Brione Sport Trading s.r.o.
cjuro@orangemail.sk
00421 905 646 114

GERMANY
Handelsvertretung Andreas Schlinke
info@hvschlinke.com
www.hvschlinke.com
Fon 0049 2607 6399

LITHUANIA, LATVIA AND ESTONIA
Tradiksa
info@tradex.lt
www.tradex.lt
Fon 00370 6526 3517

ANDORRA
FSR S.A. Wapiti Distribution
fsrdistribucio@gmail.com

SPAIN
Bicicletas Esteve SL
patri@bicisesteve.com
www.bicisesteve.com
tel/fax: 0034 630 675 511

